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Henrik Kårfeldt 

Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att genom en miljöutredning identifiera betydande 
miljöaspekter och gällande lagkrav. Examensarbetet beskriver ett utförande av en 
miljöutredning på Skaraterminalen Spedition AB där företagets totala miljöpåverkan 
och miljölagstiftningar som berör företaget kartlagts, vilket är ett första moment i att 
införa ett miljöledningssystem. Vid genomförandet av examensarbetet har IVF:s mall 
för miljöutredning använts som stöd. Metoden har varit att först identifiera 
miljöaspekter genom intervjuer, observationer och dokumentstudier. Vidare har 
problemområdena delats in i aktivitetsgrupperna; Materialförbrukning, Kemikalier och 
kemiska produkter, Energiförbrukning, Avfall och återvinning och Transporter. 
Därefter, med hjälp av ett EPS-system beräknades miljöpåverkan. Detta för att lätt 
kunna jämföra olika miljöpåverkan med en och samma enhet, vilken i systemet kallas 
ELU-tal. Vidare användes metoden Miljö-FMEA, som även tar hänsyn till 
miljörelaterade lag- och kundkrav, för att på ett enkelt sätt rangordna de framtagna 
miljöaspekterna och visa de mest betydande. Resultatet av rangordningen och 
miljöutredningen ledde fram till följande lista av betydande miljöaspekter på STS AB: 

1. Godstransporter 

2. Resor till och från arbetet 

3. Eldningsolja för uppvärmning 

Övriga, mindre betydande miljöaspekter är: 

4. Lysrör 

5. Motorolja 

6. El (svensk medelel) 

Denna utredning har lagt grunden för STS AB:s fortsatta miljöarbete och ett eventuellt 
miljöledningssystem.
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 Environmental investigation of Skaraterminalen 
Spedition AB 

Andreas Johansson 
Henrik Kårfeldt 

Summary 
The purpose of this report is to identify significant environmental aspects and current 
legislation regulations regarding the business of Skaraterminalen Spedition Ltd. This 
has been conducted through an environmental assessment in which the company’s total 
environmental impact was investigated, together with an examination of environmental 
legislation that concerns the business of the company. The environmental assessment 
has been performed according to a model developed by IVF (Industrial Research and 
Development Corporation). This is the first step to introduce an environmental 
management system. The methods first action was to identify environmental aspects 
through interviews, observations and documentation studies. Further on, the 
environmental aspects has been separated in five groups; consumption of material, 
chemicals and chemical products, energy consumption, waste and recycling and 
transports. To compare different environmental impacts, the EPS-system was used. The 
EPS-system uses the ELU-unit in order to have comparable units. Further on, a method 
called Environmental-FMEA was used, which takes environmental laws and other 
customer demands under consideration. This is an easy way to rank the present 
environmental aspects to point out the most significant. The ranking procedure and the 
environmental assessment resulted in this list of significant environmental aspects at 
STS Ltd: 

1. Cargo transports  

2. Travelling to work 

3. Heating oil 

Other, less significant aspect of environ is: 

4. Fluorescent lamp 

5. Enginelubricants 

6. Electricity 

This investigation is the foundation for STS Ltd’s forthcoming environmental priorities 
and a possible environmental management system. 
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Förord 
Detta examensarbete är det sista momentet vid det miljövetenskapliga programmet på 
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Uppgiften har tilldelats oss i samarbete med 
Miljöbron och handledare Jonas Hansson. 

Tack till alla som har gjort detta examensarbete möjligt; miljöbron för er goda vilja och 
samarbetsförmåga, Skaraterminalen Spedition AB för ert goda bemötande och tron på 
oss och ett speciellt tack till Hans Harlin, Jonas Hansson (handledare och examinator) 
för ditt stöd och goda råd, Willy Karlsson för feedback på idéer, Skara kommun för 
material, Kartåsen Fastighets AB för ert positiva bemötande och behjälplighet. Det har 
varit ett privilegium att fått jobba med detta examensarbete och fått se hur en 
miljöutredning skapar grunden och vidare förutsättningar för ett fungerande miljöarbete 
och eventuellt framtida miljöcertifiering. 

Trollhättan Augusti 2004 
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1 Introduktion 
Detta avsnitt behandlar bakgrund, syfte, mål och avgränsningar som en inledande del 
till detta examensarbete. 

1.1 Bakgrund 
Människan har under hela sin vistelse på jorden satt spår i sin omgivning. Under de 
senaste århundradena har dock ingreppen blivit allt mer omfattande, främst på grund av 
industrialiseringen (Bernes, 2001). I Rio 1992 samlade FN till en konferens som kom att 
informera världen om dess allt sämre miljösituation. På grund av FN-konferensen 
började människor få upp ögonen och inse att vårt nutida sätt att förvalta jordens 
resurser måste ändras. Ett stort ansvar lades på tillverkande företag. 

Till en början var det politiker och myndigheter som drev på företagens miljöarbete 
genom lagar, regler och föreskrifter men idag är miljöarbetet inte bara ett krav från 
myndigheter utan till en allt större del ett krav från konsumenter och andra intressenter 
som vill bidra till en bättre miljö (Piper, 2001). Genom ett bättre informationsflöde och 
ett större allmänt intresse för vår egen och kommande generationers framtid har 
miljöfrågan blivit en alltmer självklar del inom samtliga sektorer. Piper (2001) menar att 
detta har påverkat företagandet i en positiv riktning då miljöarbetet inte bara bidrar till 
en bättre miljö utan också till minskade kostnader genom sänkt resursförbrukning. 
Företagens förmåga att hantera och integrera miljöarbetet i verksamheten har blivit 
bättre, men fortfarande finns många företag som inte insett fördelarna med ett aktivt 
miljöarbete utan anser att det endast leder till ökade kostnader. Enligt Pauser (2002), är 
miljöarbetet i allt för många företag inte en del av affärsstrategin. Därigenom ser inte 
företagsledningen potentialen att tjäna pengar genom miljösatsningar.  

Ett sätt för företagen att strukturera sitt miljöarbete och därigenom underlätta för ett mer 
strategiskt synsätt är att införa ett miljöledningssystem vilket kan vara antigen ISO 
14001 eller EMAS (Eco- Management and Audit Scheme). 

Innan företaget kan påbörja ett miljöledningssystem krävs att företaget genomför en 
miljöutredning (Kemi & Miljö AB, 2000). Att göra en miljöutredning innebär att 
kartlägga de miljöaspekter som uppstår på grund av ett företags verksamhet och peka ut 
de mest betydande, samt att identifiera lagar och andra krav. Det finns inga generella 
regler för hur en miljöutredning skall gå till men det är viktigt att man gör den noggrant, 
eftersom den ska ligga till grund för det fortsatta miljöarbetet. För att ha en bra grund att 
arbeta med finns det mallar, exempelvis IVF:s ”Mall för miljöutredning” (IVF, 2002) 
som beskriver hur miljöutredningen skall/kan utföras och innehåller också 
beräkningsmallar för att göra en samlad bedömning av miljöpåverkan.  

Skaraterminalen Spedition AB vilket vidare i detta arbete kommer att benämnas STS 
AB är ett företag som insett vikten av ett aktivt miljöarbete. Detta på grund av 
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kundförfrågningar och STS AB vill därför lägga grunden för ett miljöledningssystem 
och därmed genomföra en miljöutredning. 

1.2 Syfte 
Syftet med föreliggande examensarbete är att genom en miljöutredning identifiera 
betydande miljöaspekter och gällande lagkrav. Detta för att skapa 
grundförutsättningarna för STS AB:s miljöarbete och möjliggöra ett fortsatt företagande 
med nöjda kunder. 

1.3 Mål 
Målet med miljöutredningen är att ta fram miljöaspekter och lagkrav som berör 
verksamheten och därmed förbereda STS AB för ett eventuellt framtida införande av ett 
miljöledningssystem. 

1.4 Avgränsningar 
Miljöutredningen kommer endast att omfatta de direkta, yttre miljöaspekterna så som 
utsläpp till mark, vatten och luft, resursanvändning etc.  
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2 Teori 
Detta kapitel beskriver den teori som behövs för att utföra miljöutredningen. 

2.1 Miljöledningssystem 
Miljöledningssystem är ett verktyg för att bedriva ett målinriktat miljöarbete. Syftet med 
ett sådant system är att miljöarbetet ständigt ska bli bättre genom tidsbestämda och 
mätbara miljömål. Miljöarbetet skall inriktas på de områden som har störst påverkan på 
miljön. Grundförutsättningen för ett fungerande miljöledningssystem är att ledningen är 
engagerad, speciellt vid införandet då ledningssystemet skall komma att genomsyra hela 
verksamheten. Helgjutna och väl överlagda förberedelser är ett måste för ett lyckat 
införande av ett miljöledningssystem därför man bör ta fram en projektplan. Det är 
mycket viktigt att projektplanen beslutas av ledningen. Lärdom visar att det annars är 
svårt att införa ett sådant system. (Kemi & miljö AB, 2000) 

”Ett ledningssystem för miljö är ett verksamhetssystem för företag och organisationer 
som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Ledningssystemet utgör ett 
frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet, och standarderna ger en arbetsmodell för 
ständiga förbättringar”. (SIS, 2004)  

De mest använda miljöledningssystemen är ISO 14001, framtaget av internationella 
standardiseringsorganisationen (ISO) och den europeiska förordningen EMAS som står 
för Eco Management and Audit Scheme, vilket på svenska översätts till EU:s förordning 
för miljöstyrning och miljörevision (Almgren & Brorson, 2003).  

2.1.1 ISO 14001 

På försommaren 1993 bildades i Kanada en ny teknisk kommitté inom ISO. Den fick 
beteckningen TC 207 och tillkom på grund av ett växande behov av en standard för 
miljöledning. Förebilden var det sedan några år tidigare grundade ledningssystemet för 
kvalitet, ISO 9000-serien. 25 länder deltog i utvecklingen av den nya miljöstandarden 
som fick namnet ISO 14000-serien som innehåller en rad standarder med olika 
inriktning. En del är organisationsinriktade andra är produktinriktade. (Piper, 2001) 

ISO 14001 riktar sig till alla typer av verksamheter och är därför väldigt generell till sin 
uppbyggnad. Varje organisation bör anpassa det efter sin egen struktur. ISO 14001-
standarden är uppbyggd kring fem huvudelement, 17 delmoment och 52 skallkrav vilka 
följer PDCA-cykeln1 (Piper, 2001). Strukturen i systemet ser ut som följande: 

1. Upprätta en miljöpolicy  

                                                 
1 PDCA - Plan, Do, Check, Act vilket översatt till svenska blir: Planera, Genomföra, Följa upp och 
Åtgärda 
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2. Planera verksamheten  
 - Miljöaspekter 
 - Lagar och andra krav 
 - Miljömål 
 - Miljöledningsprogram  

3. Införa och driva  
 - Organisationsstruktur och ansvar 
 - Utbildning, medvetenhet och kompetens 
 - Kommunikation 
 - Dokumentation 
 - Dokumentationsstyrning 
 - Verksamhetsstyrning 
 - Nödlägesberedskap 

4. Följa upp och kontrollera arbetet  
 - Övervakning och mätning 
 - Avvikelser och korrigerande åtgärder 
 - Redovisande dokument 
 - Revision av miljöledningssystemet 

5. Åtgärda och ständigt förbättra arbetet 

  (SIS, 2004) 

För att bli certifierat enligt ISO 14001 skall företaget identifiera miljöaspekterna av sin 
verksamhet, sätta upp mål för miljöarbetet och utforma program för att nå målen 
(Almgren & Brorsson, 2003). Det krävs bland annat dokumenterade 
ansvarsförhållanden och rutiner samt återkommande revision i syfte att finna 
möjligheter till förbättringar. Certifieringen utförs av ackrediterade kontrollorgan 
utsedda av SWEDAC2 (Almgren & Brorsson, 2003). Totalt fanns 61287 ISO 14001-
certifierade företag i världen i December 2003, därav 2310 svenska (ISO WORLD, 
2004). 

Det bör observeras att de organisationer som är certifierade enligt ISO 14001 inte 
behöver tillhandahålla miljöanpassade produkter. Certifieringen ställer endast krav på 
organisationen sätt att arbeta. (Persson, 1999) 

2.1.2 EMAS 

EMAS är EU:s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning från 1993 och är 
införd i den svenska lagboken. Förordningen syftar till att effektivisera och ständigt 
förbättra miljöarbetet på företag och organisationer. En annan viktig funktion är att 
förmedla ett trovärdigt budskap till marknaden om resultatet av miljöarbetet genom en 

                                                 
2 SWEDAC - Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 
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granskad och godkänd miljöredovisning och andra former av miljökommunikation i 
annonsering och marknadsföring. (Svenska Miljöstyrningsrådet, 2002) 

Enligt Almgren och Brorsson (2003), så är det upp till varje företag att ansluta sig till 
EMAS och vilka anläggningar inom företaget det ska gälla eftersom förordningen är 
frivillig. När man väl är ansluten måste företaget hålla sig till de regler som systemet 
innehåller. Varje EG-land måste tillhandahålla organ vilka företagen kan registrera sig 
emot. Till EMAS-systemet var 3041 företag anslutna den 15:e juli 2004, därav 115 
svenska (European Commission, 2004). 

2.1.3 Jämförelse mellan EMAS och ISO 14000 

ISO 14001 och EMAS liknar varandra i sin uppbyggnad och är inte konkurrerande 
system utan kompletterar varandra. Den stora skillnaden på de två systemen är att 
EMAS kräver att företagets miljöarbete redovisas offentligt vilket är en del av företagets 
externa kommunikation. Tabellen nedan åskådliggör de skillnaderna mellan de båda 
systemen. 

Tabell 1. En jämförelse mellan EMAS och ISO 140003 

 EMAS ISO 14000 

Typ Förordning Standard 

Spridning EU Internationell 

Lagstiftad/Frivillig Frivillig Frivillig 

Förberedande 
miljöanmälan 

Bekräftande initial anmälan Ingen anmälan 

Extern kommunikation 
och bekräftelse 

Miljöpolicy, mål,  
miljöledningssystem och 
organisationsprestanda är 
offentliga 

Offentlig miljöpolicy 

Revision Täta och metodiska revisioner 
av miljöledningssystemet och 
miljöprestanda 

Revision av 
miljöledningssystemet 
(täthet och metodik är inte 
specificerat)  

Entreprenörer och 
leverantörer 

Krav på påverkan av 
entreprenörer och leverantörer

Relevanta tillvägagångssätt är 
kommunicerade till 
entreprenörer och 

                                                 
3 http://europa.eu.int/comm/environment/emas/pdf/factsheet/fs_iso_en.pdf (Tabellen är 
baserad på tabell från angiven webbadress och är fritt översatt från engelska.) 
 



MILJÖUTREDNING 
Ett fastställande av betydande miljöaspekter och lagar och krav som rör 

Skaraterminalen Spedition AB 

6 

leverantörer 

Utförande och krav Medarbetarengagemang, 
kontinuerlig förbättring av 
miljöprestanda och uppfyllelse 
av miljölagstiftning 

Hellre ständig förbättring av 
miljöledningssystem än 
uppvisning av kontinuerlig 
förbättring av miljöprestanda

  

2.2 Miljöbalken 
Med anledning av det stora behovet av att minska de pågående miljöförstörningarna och 
behovet av att få människor att lyssna och ändra sitt beteende, introducerades lagar och 
regler av olika slag med bestämda straffpåföljder som ett alternativ att fördelaktigt styra 
den fortsatta miljöutvecklingen (Persson, 1999).  

Med ett allt större nyttjande av miljölagstiftningar gjordes ett första steg 1989 att 
samordna miljölagarna till en enda miljöbalk. Efter flera års arbete antog riksdagen det 
nya förslaget, då med några mindre ändringar, för att senare ändras igen genom ett 
införande av flertalet förordningar under miljöbalken. Den 1 Januari 1999 trädde 
Miljöbalken i kraft och ersatte 15 gamla lagar (Naturmiljön i siffror, 2000). 

Det lagar som ersattes var: 

 Naturvårdslagen,  

 Miljöskyddslagen,  

 Renhållningslagen,  

 Hälsoskyddslagen,  

 Vattenlagen,  

 Lagen om kemiska produkter,  

 Miljöskadelagen,  

 Lagen om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel,  

 Lagen om spridning av bekämpningsmedel över skogsmarker,  

 Lagen om hushållning med naturresurser,  

 Lagen om genetiskt modifierade organismer,  

 Lagen om skyddande arter av djur och växter,  

 Lagen om skötsel av jordbruksmark,  

 Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten och  

 Lagen om svavelhaltigt bränsle 
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Innebörden av Miljöbalken har varit att lagarna inom miljösektorn har samlats, 
integrerats och skärpts och gäller för alla verksamheter som på något sätt är ett hot för 
miljön och människans hälsa. Balken är uppbyggd av 7 avdelningar indelade i 33 
kapitel, nästan 500 paragrafer samt 30 förordningar (Persson, 1999).  

Första paragrafen, första kapitlet i miljöbalken lyder: 

”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En 
sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans 
rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen 
väl”.  

Miljöbalken skall tillämpas så att: 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om 
dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, 
och  

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror 
och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.  

(Första kapitlet, första paragrafen Miljöbalken, 1998) 

Lagarna i Miljöbalken gäller också parallellt med andra lagar så som Plan- och 
bygglagen, Väglagen, Lagen om byggande av järnväg, Minerallagen och 
Skogsvårdslagen (Persson, 1999). För att kontrollera efterlevnaden av Miljöbalken finns 
av regeringen bestämda tillsynsmyndigheter. De myndigheter som ansvarar för operativ 
tillsyn är kommunerna på lokal nivå, bl.a. Länsstyrelserna på regional nivå samt 
kemikalieinspektionen, generalläkaren, och livsmedelsverket m.fl. på nationell nivå. 
Tillsynsmyndigheternas åtaganden regleras i Miljöbalken och förordningen om tillsyn 
(Jameson, 2002). 

2.3 Miljöutredning 
Miljöutredning är ett första steg i att införa ett miljöledningssystem till en verksamhet. 
Denna skall sedan göra grunden för företagets fortsatta miljöarbete och skapade av 
miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner (Kemi och Miljö AB, 2000). Tyngdpunkten 
med att göra en miljöutredning är att identifiera verksamhetens totala miljöpåverkan, för 
att sedan enligt vissa metoder rangordna dessa efter de mest betydande ”visar på vilket 
sätt företaget belastar miljön och vilka faktorer som är viktiga att förbättra” (Öberg & 
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Liljelund, 2000). En miljöutredning skall också kartlägga vilka miljölagstiftningar som 
berör företaget (Kemi och Miljö AB, 2000). 

2.4 Miljöutredningsmall 
Med ledning av skriften Mall för miljöutredning (IVF, 2002) kan organisationer själva 
på ett effektivt sätt åstadkomma en högkvalitativ miljöutredning. Vid uppbyggnad av 
miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller EMAS bör man starta med en ordentlig 
miljöutredning av verksamheten (IVF, 2004). Till skriften hör bland annat: 

• ett Excelblad som innehåller inventerings- och beräkningsverktyg, som bland 
annat räknar ut utsläppen från företagets transporter, 

• en översikt av miljölagstiftningen för inventering av lagkrav, 

• instruktioner och blanketter för Miljö-FMEA. 
 

Skriften i sig är en bruksanvisning till hur man utför miljöutredningen med hjälp av 
verktygen ovan. Tyngdpunkten ligger på insamling och redovisning av kvantitativa 
data. Utgångspunkten är material- och energiflödet genom företaget. Skriften, redovisar 
även nyckeltal för förbrukning av energi, transporter och vatten, så att man kan jämföra 
sig med andra företag. Den första utgåvan av Mall för miljöutredning kom 1998 och har 
sedan dess genomgått flera uppdateringar och förbättringar efter att den fått allt större 
erkännande inom flertalet verksamhetsoråden. (IVF, 2004) 

2.5 EPS-systemet 
Environmental Priority System for product design, eller EPS påbörjades som ett litet 
projekt på Volvo i slutet av 1980-talet och var resultatet av ett krav på ett gemensamt, 
holistiskt system för att värdera miljöbelastning hos produktionsmetoder, produkter och 
tjänster. IVL Swedish Environmental Research Institute och Industriförbundet bistod 
med miljökompetens.  

Med hjälp av EPS-systemet kan man räkna ut miljöpåverkan för olika utsläpp samt 
energi- och resursförbrukning. Vid beräkningen tar man hänsyn till fem skyddsobjekt: 
hälsa, biologisk mångfald, biologisk produktion, resurser och estetiska värden. (Steen, 
1997) 

För att enkelt kunna jämföra olika produkter och material togs en databas med 
inventeringsdata fram. En del av datamaterialet baseras på LCA-inventeringar. 
Livscykelanalys, LCA, utvecklades parallellt med EPS-systemet och experter har tvistat 
om EPS är en variant av LCA. Enheten som används i EPS-systemet är Environmental 
Load Unit, ELU. Enligt Steen (1997) kan enheten uttryckas som den sammanlagda 
betalningsviljan i EURO hos de som berörs av en miljöförändring att undvika denna så 
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som den mäts hos dagens OECD-invånare. Alla som berörs av en förändring ska få 
vikta dem lika.  

Vid användandet av detta system skall man observera att ELU-beräkningarna är mycket 
grova och behäftade med många brister. De allvarligaste bristerna är: 

 
• Resursindex omfattar bara uttaget, inte utsläpp under förädling av resursen. Detta 

innebär att energiförbrukning och utsläpp under förädlingen av till exempel metaller 
(vilka kan vara stora) inte är medräknade. (IVF, 2002) 

• Avfallet behandlas inte. Det finns inga EPS-index för avfall. Beroende på vad som 
händer med avfallet skulle man kunna tänka sig att det uppstår utsläpp, 
energiutnyttjande eller nyttiggörande av material. Alltså såväl ökad som minskad 
(eller utebliven) miljöpåverkan. (IVF, 2002) 

• Resurs- och utsläppsindex saknas för många ämnen. 

På grund av dessa brister bör de resultat som redovisas ovan endast ses som en 
indikation på storleken av miljöpåverkan. (IVF, 2002) 

2.6 Miljö-FMEA 
FMEA eller ofta kallad feleffektanalys är en modell för att på ett systematiskt sätt 
analysera tillförlitligheten på en produkt eller en process, dess funktion, felsätt, 
felorsaker och felkonsekvenser. Denna modell har ett väldigt brett användningsområde 
och kan utnyttjas på många olika sätt och områden beroende på dess syfte. Några av de 
typerna av FMEA - modeller som finns är konstruktions - FMEA, process - FMEA, 
eller Miljö - FMEA. Vid presentationen av en färdig FMEA - modell används en FMEA 
– blankett, vilken sammanställer resultatet av den utförda analysen. Modellens vida 
användningsområde gör att själva konstruktionen på FMEA - blanketterna kan vara 
väldigt aparta. Ett sätt att utforma blanketten är den så kallade numeriska värderingen 
vilket innebär att betrakta varje komponent för sig och kvantifiera dessa för att sedan 
kunna rangordnas. Vid rangordningen beräknas och multipliceras felsannolikhet F, 
allvarlighetsgrad A och upptäckssannolikhet U för att skapa ett gemensamt risktal som 
sedan jämförs med samtliga komponenter. (Bergman & Klefsjö, 2001) 

Miljö – FMEA är en metod för att värdera om miljöpåverkan från en viss aktivitet, 
produkt eller tjänst skall räknas som betydande. FMEA:n används som ett sista moment 
vid utförandet av en miljöutredning. En miljöeffektanalys utförs med fördel av en 
tvärfunktionell grupp med medlemmar från flera avdelningar på företaget då det 
underlättar för att identifiera betydande miljöaspekter. (Norberg m.fl., 2002) 
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2.7 Miljöproblem 
Avsnittet beskriver de miljöproblemområden som av författarna anses centrala i den här 
miljöutredningen.  

2.7.1 Uttunning av ozonskiktet 

Ozon är ett kemiskt ämne bestående av tre syre molekyler som uppehåller sig i 
stratosfären. Ozonet absorberar den ultravioletta strålning som solen avger och skyddar 
därmed oskyddade organismer från att få cellskador eftersom UV-ljuset har en stark 
förmåga att sönderdela molekyler. (Bernes, 2001) 

Användandet av så kallade halogenföreningar vilket är stabila organiska föreningar 
innehållande fluor, klor, brom och jod är orsaken till ozonskitets uttunning. När dessa 
föreningar transporteras upp i stratosfären via uppåtgående luftströmmar vid ekvatorn 
och kommer i kontakt med ozonskiktet bryts ozonet ner till syre. (Brandt & Gröndahl, 
2000) 

2.7.2 Växthuseffekten 

I atmosfären finns ett antal gaser som till exempel vattenånga, koldioxid, metan och 
freoner. Dessa kallas i detta sammanhang för växthusgaser då de hindrar solens 
värmestrålning från att direkt reflekteras ut i rymden och ser till att bevara värmen på 
jorden. Om vi inte haft växthuseffekten skulle jordens medeltemperatur vara -18 grader 
Celsius vilket i skulle göra jorden obeboelig. Problemet idag är att växthusgasernas 
koncentration i atmosfären har ökat avsevärt jämfört med de första mätningarna som 
gjordes. Det medför att jordens medeltemperatur stiger vilket får konsekvenser. En av 
de största konstaterade konsekvenserna av detta är att flera låglänta områden riskerar att 
försvinna under havsytan när de stora ismassorna vid polerna smälter. Orsaken till de 
allt högre halterna av växthusgaser är människans nutida leverne. Användandet av 
fossila bränslen, stora spannmålsarealer, de växande sopbergen och industrialismen är 
några av de företeelser som bidrar till växthuseffekten. (Brandt & Gröndahl, 2000) 

2.7.3 Försurning 

Försurning orsakas främst av regn som blandats med svavel och bildar svavelsyra. 
Svavlet kommer främst från förbränning av kol och olja. Uppe i luften kan denna 
blandning med hjälp av vindar transporteras långa sträckor för att sedan falla ner till 
jordytan som sur nederbörd. Kraftigt förorenat regn kan ha ett så lågt pH-värde som 3,0. 
Detta gör att pH-värdet i mark och vatten sjunker och skapar ogynsamma förhållanden 
för vissa växter och organismer. Berggrundens buffringsförmåga, det vill säga 
kalkrikheten är avgörande för hur bra marken kan neutralisera den sura nederbörden.  
Ett sätt att höja pH-värdet i sjöar är att kalka dem. (Brandt & Gröndahl, 2000) 
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2.7.4 Övergödning 

Övergödning eller Eutrofiering som det också brukar kallas, är när näringsämnen tillförs 
till mark och vatten i allt för stora mängder. De ämnen som främst relateras till 
övergödning är kväve och fosfor. Det miljöeffekter som orsakas av övergödningen är att 
plankton och alger växer i okontrollerade former och blir så många att de hindrar ljuset 
från att komma ner till bottnar på sjöar och hav. Detta i sin tur för med sig att syret i 
vattnen blir mindre och att på djupa bottnar dör de bottenlevande djuren av bildandet av 
giftiga svavelväten (H2S). Kväve och fosfor finns naturligt i miljön men med 
människans påverkan från bland annat industrier, jordbruk och motorfordon så blir 
övergödningen ett faktum. Ett sätt att minska detta är att i större omfattning ställa krav 
på vad som får släppas ut ifrån verksamheter som hanterar stora mängder av dessa 
näringsämnen. (Brandt & Gröndahl, 2000) 

2.7.5 Avfall 

De sopberg vi människor lämnar efter oss växer och växer. Allteftersom antalet 
människor på jorden ökar kommer sopmängden att göra likaså. Under tidigare decennier 
lades allt avfall på deponi medans man idag förbränner en del men också har börjat att 
återvinna vissa fraktioner. Striktare regler gäller deponimassorna idag än tidigare. 
Avfall med olika egenskaper separeras. Men fortfarande finns många gamla tippar där 
olika sorters avfall ligger blandat, däribland hälso- och miljöfarliga ämnen. Det 
föreligger alltid en risk att farliga ämnen läcker från avfallsupplag till omgivningen då 
regnvatten ständigt genomströmmar dem. Detta vatten, kallat lakvatten är 
ofrånkomligen förorenat. Vissa äldre tippar är mycket olämpligt belägna i terrängen 
vilket medför att lakvatten snabbt rinner ut i närliggande sjöar och vattenmagasin. I flera 
fall har dricksvattentäkter förorenats och fisk i sjöar har tagit skada. De senaste 
årtiondena har nedskräpning blivit ett allt vanligare problem. Avfallet hamnar av olika 
orsaker på marken eller i vattnet och ofta på stränder då saker dumpas från fartyg. På 
grund av att många föremål är av plast tar det lång tid för naturen att bryta ner dem. 
Problemet med nedskräpning är till största delen estetiskt men fåglar och boskap som 
betar längs stränder riskerar att svälja avfall eller snärja in sig i det. (Bernes, 2001)  

2.7.6 Troposfäriskt ozon 

Ozon är en giftig gas som vanligtvis finns uppe i stratosfären och skyddar jorden mot 
farlig strålning, men det förekommer även marknära ozon vilket då benämns som 
troposfäriskt ozon. Marknära ozon bildas då solens strålar träffar kvävedioxider (NO2) 
och frigör en syreatom, vilket tillsammans med luftens syre bildar ozon (O3). Detta är 
egentligen en ofarlig reaktion som snabbt återgår till att kvävedioxiden återbildas, men 
då det förekommer luftföroreningar såsom kolväten hindras återbildandet av 
kvävedioxider och ozonhalten stiger. Kolväten kommer främst ifrån bilavgaser och 
industriutsläpp, detta gör att finns mest marknära ozon i varma stora städer. Ozonet som 
bildas är giftigt och är direkt farligt för både växter, djur och människor. För växternas 



MILJÖUTREDNING 
Ett fastställande av betydande miljöaspekter och lagar och krav som rör 

Skaraterminalen Spedition AB 

12 

del försämras vattenutnyttjandet och fotosyntesen kan bli ur balans och för människan 
och djur påverkas hälsan genom irritation av slemhinnor och lungor, vilket kan leda till 
andningssvårigheter. (Brandt & Gröndahl, 2000) 



MILJÖUTREDNING 
Ett fastställande av betydande miljöaspekter och lagar och krav som rör 

Skaraterminalen Spedition AB 

13 

3 Metod 
Detta avsnitt beskriver tillvägagångssättet för att uppnå examensarbetets resultat. 

3.1 Tillvägagångssätt 
Följande metoder har använts för att på ett sådant logiskt och lättöversiktligt sätt som 
möjligt förklara arbetets utförande och tillvägagångssätt: 

• Litteraturstudier 

• Dokumentstudier 

• Intervjuer 

• Observationer 

Det första som gjordes efter klartecken från Miljöbron var att ringa upp STS AB för att 
knyta en närmare kontakt och lägga grunden för samarbetet. Telefonsamtalet resulterade 
i formaliteter som tider för besök och vem som var kontaktperson. När det första steget 
var avklarat var nästa att förbereda oss för det första besöket på STS AB. 

Parallellt med förberedelserna inför första besöket påbörjades litteratursökningen för att 
få fram bra material som kunde vara till hjälp när miljöutredningen utfördes. Detta 
innebar många timmar av sökande och studerande. Informationsinhämtning har pågått 
under hela arbetets gång genom e-post kontakt med STS AB och sökningar på Internet. 

3.1.1 Litteraturstudier 

För att utföra miljöutredningen på ett korrekt sätt krävs det att förstudier görs på 
området. Sökningen av adekvat material har mestadels skett på HTU:s 
biblioteksavdelning med hjälp av sökmotorn SOFIA. Litteraturstudierna har i huvudsak 
varit i bokform men även en del på Internet. Sökorden som användes var 
”environmental investigation”, ”miljöutredning”, ”miljöaspekter”, 
”miljöledningssystem” och ”miljöarbete”. Resultatet av denna litteraturstudie var ett 
antal funna böcker, artiklar och mallar om miljöutredning.  

De mallar som hittades beslutades för att studeras och användas. Då utförandet av 
mallarna varierade i detaljegenskap och beskrivning bestämdes att välja ut enbart en 
som huvudmall för att sedan bara plocka ut vissa bra delar av återstående mallar. Valet 
av huvudmall gjordes med anledning av mallens författare, lätthanterliga utförande och 
dess strukturerade metoder. Mall för miljöutredning (IVF, 2002) var egentligen mest 
lämpad och anpassad för producerande företag, så många modifieringar fick göras i 
mallen för att passa STS AB:s tjänsteorienterade verksamhet.   

En viktig del av litteraturstudien var att kontrollera vilka lagar och förordningar som 
gäller STS AB, vilket gjordes utifrån Miljöbalken. 
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3.1.2 Dokumentstudier 

Dokumentstudier görs för att få fram organisationsspecifika uppgifter och data. Vid 
dokumentstudierna granskades fakturor för att på så sätt få fram nödvändig 
materialförbrukningsdata. Andra dokument som studerades var STS AB:s miljöpolicy 
och nödlägesberedskapsplan.  

3.1.3 Intervjuer 

De intervjumetoder som använts är direktintervjuer och telefonintervjuer. För att få den 
information om företaget som behövdes har personal på STS AB direktintervjuats vid 
besök på företaget. De frågor som gällde personalens resvanor ställdes utifrån en i 
förväg utformad mall direkt till var och en.  

På grund av att alla de åkerier som är kontrakterade av STS AB är egna företagare och 
har egna rutiner behövdes information om dessa. För att samla in de data som krävdes 
utformades en enkät som kom att bli den viktigaste undersökningen med tanke på 
aktivitetsområdets miljöpåverkan.  

Enkäten valdes att utföras genom telefonintervjuer. Enkätstudier kan också förekomma i 
mail- eller postform men då större risk för bortfall då föreligger så valdes beskriven 
metod (Dahmström, 1991). 

Då enkäten utfördes genom telefonintervjuer, valdes att i fortsättningen kalla enkäten 
för en intervjumall, vilket var en mer adekvat benämning. I intervjumallen formulerades 
21 frågor kring förarnas miljöarbete och transporter och beräknades ta c:a 15 minuter att 
genomföra. Dessa frågor ställdes sedan till 37 olika åkerier av 70 möjliga varav 3 blev 
obesvarade, vilket gjorde att vi skulle få en godtycklig helhetsbild över förarnas 
miljöarbete. Efter avklarad rundringning sammanställdes data så att beräkningar kunde 
utföras. Övriga telefonintervjuer som genomfördes var med fastighetsägare och Skara 
kommun.  

3.1.4 Observationer 

För att få fram vissa förbrukningsdata gjordes en rundvandring på anläggningen. 
Exempelvis så inventerades städkemikalier, kontorspapper och lysrör. 

3.2 Miljöutredningsmall 
Med hjälp av skriften Mall för miljöutredning kan företag själv åstadkomma en 
miljöutredning av hög kvalitet på ett effektivt sätt. Skriften i sig är en bruksanvisning 
till hur man utför miljöutredningen med hjälp av olika verktyg. Stor vikt läggs vid 
insamling och redovisning av kvantitativa data. Som utgångspunkter har man valt 
material- och energiflödet genom företaget. För att kunna jämföra sig med andra 
organisationer redovisar mallen även nyckeltal för förbrukning av energi, transporter 
och vatten. (IVF, 2004) 
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Mallen består av ett antal givna huvudrubriker som är rekommenderat att följas, vilka är 
följande: 

1. Verksamhetsbeskrivning 

2. Lagar och andra krav 

3. Olyckor 

4. Råvaror och komponenter 

5. Kemikalier och kemiska produkter 

6. Energiförbrukning 

7. Avfall och återvinning 

8. Påverkan på närområden 

9. Transporter 

10. Produkterna 

11. Kvantifiering med Environmental Load Units 

12. Värdering av miljöaspekter 

Då vi har modifierat mallen, så har huvudrubriker tagits bort och namnen på ett antal 
huvudrubriker har ändrats. Vidare har vissa steg i mallens utförande uteslutits och 
beräkningar har ändrats i Excel dokument. I och med dessa modifieringar har mallen 
fått ett nytt apparans, vilket är följande: 

1. Verksamhetsbeskrivning 

2. Miljölagsstiftning och andra krav 

3. Olyckrisker 

4. Materialförbrukning 

5. Kemikalier och kemiska produkter 

6. Energiförbrukning 

7. Avfall och återvinning 

8. Påverkan på närområde 

9. Godstransporter 

10. Resor till och från arbetet 

11. Sammanställning av utsläpp och resursförbrukning 

12. Värdering av miljöaspekter 

Dessa ändringar har gjorts på grund av STS AB:s tjänsteinriktade verksamhet och med 
tanke på mallens egentliga utformande för industriverksamheter. Med dessa 
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modifikationer stämmer både data och rubriker med våra idéer och tankar med 
utformandet av en miljöutredning. Dock har vi inte ändrat några formler för givna 
beräkningsunderlag i mallen, utan detta har gjorts helt i enlighet med mallens EPS- 
system och fastställda index för olika materia. (se bilaga F) 

Vidare har varje använd huvudrubrik hanterats med följande metoder, utifrån 
frågeställningarna; mallens ursprungliga upplägg, vårat upplägg och varför upplägget. 

3.2.1 Verksamhetsbeskrivning 

Här har mallens tillvägagångssätt följts utifrån mallens rekommendationer då vi har 
frågat STS AB:s miljöchef om formaliteter kring verksamheten och infogat detta i text 
och i en tabell för få det lättöverskådligt.  

3.2.2 Miljölagsstiftning och andra krav 

Enligt mallen skall rubriken vara annorlunda, vilket visas ovan, och tillvägagångssättet 
skall vara att sålla ut de författningar som inte berörs av verksamheten, för att sedan få 
kvar de lagar och förordningar som gäller. Vi har inte följ denna ordning utan har 
istället valt att direkt leta upp de författningar som berör STS AB och som kommer att 
vara viktiga i miljöutredningen. Resultatet har sammanställts i en tabell där 
lagförteckning och en namnförklaring framgår. Denna metod har valts på grund av 
verksamhetens begränsade aktivitetsområde. Vidare har kommunen kontaktats och data 
har behandlats angående gällande lagar och förordningar i Skara. Detta för att 
åstadkomma ett så brett informationsintag som möjligt, med kompletterande uppgifter. 
Vidare har vi tagit hänsyn från kunders krav. 

3.2.3 Olyckrisker 

Denna punkt skall i mallen beskriva olyckor som har uppkommit, då med tanke på 
industriprocesser, och olycksrisker som kan uppkomma vid senare tillfällen. Vi har här 
valt att enbart ta med rubriken ”olyckrisker” och göra denna till en huvudrubrik, där vi 
beskriver eventuella risker med verksamhetens olika aktiviteter. Inga olyckor finns 
dokumenterade enligt STS AB men om en trafikolycka vid transport skulle inträffa 
skulle brand och miljöstörande utsläpp utgöra en risk. 

3.2.4 Materialförbrukning 

Här beskriver mallen råmaterial som används i en produktionsprocess och vilka 
kvantiteter dessa har. Vi har valt att ändra denna rubrik till materialförbrukning och 
utifrån observationer kring fakturor och intervjuer fastställt data kring kvantiteter och 
material. Materialet har genom inventeringar räknats ihop och jämförts med fakturor 
och genom detta resulterat i en tabell med olika materialdata. Denna metod har valts på 
grund av STS AB:s tjänsteinriktade karaktär.  
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3.2.5 Kemikalier och kemiska produkter 

Mallen trycker på den noggranna kontrollen av kemikalieanvändandet och jämförandet 
med olika kemikalielistor för verkningsgrad. Enligt våran bedömning utifrån dels 
inventeringar i kemikalieförråd och dels uppgifter från lokalvårdare kan denna kontroll 
förbises, då dessa kemikalier och kemiska produkter är relativt harmlösa. Då vi ändå vill 
ha en överblick på dessa och ett bevis på att vi har tänkt på det har vi sammanställt en 
lista över befintliga kemikalier. Denna metod skiljer sig från mallens och har valts för 
rubrikens obetydlighet i miljöutredningen för STS AB. 

3.2.6 Energiförbrukning 

Här gjordes beräkningarna enligt mallens rekommendationer, vilket innebär 
användandet av givna formler som grundar sig på mallens EPS beräkningar. I övrigt 
beräknades el och värme på uppgifter från fastighetsägaren där vi fick ta fram 
förbrukning per m2 och därefter multiplicera med verksamhetens areal. Detta gjordes 
med anledning av ett jämlikt jämförande av data, där värdena fick samma enhet. 

3.2.7 Avfall och återvinning 

Mallen beskriver att man ska redovisa vilka typer av avfall man har och hur de hanteras. 
För att ta reda på avfallstyper och mängd tillfrågades den ansvarige för yttre miljö på 
STS AB som uppskattade att de hade tre säckar hushållsavfall i veckan. Med tanke på 
att STS AB endast har lite hushållsavfall samt lysrör som byts emellanåt och 
transporteras till miljöstation har vi inte gjort någon djupare undersökning av dessa. 

3.2.8 Påverkan på närområde 

Fastställ vattenförbrukning, om det förekommer utsläpp till mark och luft och vilka 
bullerkällor som finns. När det gäller vattenförbrukningen vände vi oss till 
fastighetsbolaget. Enligt dem så är det mycket svårt att fastställa vattenförbrukningen 
för STS AB på grund av att det ligger i ett fastighetskomplex med flera hyresgäster. 
Fastighetsägaren slår på ett schablonmässigt belopp för vattenkostnaderna på hyran. När 
det gäller utsläpp till mark, vatten och bullerkällor gjordes bedömningen att inga direkta 
utsläpp kunde relateras till verksamheten i Skara på grund av att det endast består av ett 
kontor. Det buller som verksamheten ger upphov till är leveranser av kontorsmaterial 
några gånger per år. 

3.2.9 Godstransporter 

Enligt mallen skall godstransporterna redovisas i fyra olika delar. Transport av råvaror 
och komponenter till företaget, transport av färdiga produkter till kund, 
avfallstransporter och övrigt. Eftersom STS AB inte producerar några varor och endast 
för kontorsmaterial några gånger per år och har gemensam sophämtning med övriga 
företag i huset valde vi att koncentrera oss på företagets kärnverksamhet - speditionen 
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som är just att transportera något för någon annans räkning. För att ta reda på hur 
förbrukningen för transporterna såg ut tillfrågades ett urval av åkeriägarna i en 
telefonintervju. På de data som erhållits gjordes EPS-beräkningar för att se vilken 
miljöpåverkan transporterna hade. 

3.2.10 Resor till och från arbetet 

Mall för miljöutredning beskriver att man ska ta reda på personalen resvanor till och 
från jobbet då detta ofta har visat sig ha en betydande miljöpåverkan. Den föreslår att 
man ska ta fram en enkät för att fastställa detta vilket vi också gjorde då vi ansåg att det 
var det smidigaste och mest korrekta sättet. Vidare ska man göra EPS beräkningar för 
att få fram miljöpåverkan av aktiviteten vilket också gjordes. 

3.2.11 Kvantifiering med Environmental Load Units 

Detta steg är att kvantifiera all påverkan med ELU för att på så sätt göra det möjligt att 
jämföra olika påverkanstyper med varandra. Vi använde oss av det excelblad som hör 
till mallen för att göra beräkningarna då vi ansåg att det var ett lämpligt verktyg. 

3.2.12 Värdering av miljöaspekter 

Mallens sista steg är att värdera miljöaspekterna och rangordna dem. Detta görs utifrån 
en Miljö-FMEA. Värderingen resulterar i en lista på de miljöaspekter som är de mest 
betydande för STS AB Vi utförde Miljö-FMEA:n och kom fram till att 
godstransporterna är den miljöaspekt som har störst miljöpåverkan. Ett resultat som var 
väntat. 

3.3 Validitet och reliabilitet 
Validiteten uttrycker giltigheten, det vill säga om man undersökt det som avsågs. Denna 
undersökning har tagit fram de data som mallen efterfrågar med några undantag där data 
har varit svåra att få fram. 

En undersöknings reliabilitet uttrycker dess avsaknad av tillfälliga fel (Lundahl & 
Skärvad, 1992). Undersökningen ska visa ett liknande resultat vid upprepande 
mätningar oavsett vem som utför den och vilka övriga omständigheter som råder. Den 
empiriska studien i detta examensarbetet består av litteraturstudier, observationer, 
intervjuer och dokumentstudier. Det som stärker validiteten är litteraturstudierna och 
dokumentstudierna som kan återupprepas med samma resultat. På samma sätt sänker 
observationer och intervjuer reliabiliteten då de kan upprepas men resultatet beror helt 
av vad som observeras i lokalerna vid det tillfället och vem som svarar på 
intervjufrågorna. Vi menar att reliabiliteten får anses duglig eftersom två av fyra 
undersökningsmetoder är pålitliga i detta fall. 
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4 Resultat 
Följande avsnitt redovisar resultatet av använd metod samt är en analys och tolkning 
av detta examensarbetets problemställning, där rubrik 4.2-4.12 beskriver 
kartläggningen av STS AB:s miljöaspekter. 

4.1 Skaraterminalen Spedition AB 

Tabell 2.  Uppgifter om verksamheten 

Verksamhet: Speditionsverksamhet 

Antal anställda: 13 på kontorsverksamheten, 50 chaufförer 

Organisation: Se schema i bilaga F 

Ansvariga för yttre 
miljö vid företaget: 

Hans Harlin 

Företagets läge: Beläget i utkanten av Skara i ett område avsett för lätt 
industri. 

Lokaler: 232 m2 kontorslokaler inklusive köks- och matutrymme. 

Lokalförvaltare: Kartåsen Fastighets AB, Lidköping 

Begränsningar i 
utredningen: 

Utredningen omfattar endast Skaraterminalen Spedition 
AB som är juridiskt skiljt från Skara Terminalen AB som 
även bedriver lagerhållning och verkstad. 

4.1.1 Verksamhetsbeskrivning 

Skaraterminalen AB är ett familjeföretag som bildades 1991 av familjen Stridh och har 
sedan dess drivits med framgång tillsammans med de anställda. Under år 2000 
omorganiserades bolaget och speditionsverksamheten lades under Skaraterminalen 
Spedition AB, vilket är juridiskt skiljt från terminalverksamheten. Transporterna utförs 
med hjälp av ett 70-tal anslutna åkerier med ett 80-tal bilar. Det finns också några egna 
lastbilar och andra maskiner i anslutning till terminalverksamheten. 

Lokalerna hyrs av Kartåsen Fastighets AB i Lidköping, vilka inryms i ett stort 
företagskomplex. Lokalerna är belägna i utkanten av tätorten Skara i industriområdet 
Munkatorp. Transporterna består till stor del av containertransporter mellan framförallt 
de stora svenska hamnarna. Även styckegodstransporter förekommer. Det är vanligt att 
lasten innehåller farligt gods. Transporter med farligt gods kräver att förarna har ADR 
licens vilket de flesta anslutna chaufförer har. 
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STS AB:s verksamhetsidé att organisera och utföra transporter över land och kontinent 
åt kunder som har stora krav på flexibilitet och personlig service. ”Inget är obetydligt 
eller omöjligt för Skaraterminalen - det omöjliga tar bara något längre tid.” 

STS AB:s miljöarbete består i dagsläget av en miljöpolicy men man har funderingar på 
att införa ett mer strukturerat miljöarbetet, eventuellt genom ett miljöledningssystem. 

STS AB:s miljöpolicy 
Skaraterminalen Spedition AB skall arbeta för att minska den miljöpåverkan som 
uppstår till följd av verksamheten. För att uppnå våra mål skall vi: 

 
• Bedriva verksamheten i energieffektiva lokaler. 

• Arbeta för ständiga förbättringar i vårt miljöarbete. 

• Förebygga föroreningar av miljön och ha en anpassad nödlägesberedskap. 

• Uppfylla för oss gällande miljölagstiftningar 

• Ge alla anställda den utbildning och kompetensutveckling som miljöarbetet 
kräver. 

Denna miljöpolicy är grunden för företagets miljöarbete och är ett verktyg för alla 
anställda och leverantörer till Skaraterminalen Spedition AB. 

 
Skaraterminalen Spedition AB skall verka för: 
 

• En ständig förbättring av processer och tjänster för att minska miljöbelastningen. 

 
• En tydlig fördelning av ansvar och roller för att ständigt förbättra företagets 

miljöprestanda. 
 

• Att det ställs tydliga och relevanta miljökrav på leverantörer. 
 

• En god arbetsmiljö och ett arbetsklimat där medarbetarnas kompetens utvecklas 
och deras engagemang tas tillvara och där de kan ta aktiv del i det förebyggande 
miljöarbetet. 

 
• Att verksamheten inom företaget bedriv så att gällande lagkrav och 

miljötillstånd väl uppfylls. 
 

• Att miljöeffekterna beaktas vid förändringar av verksamheten. 
 

• En öppen och tydlig redovisning av företagets miljöarbete. 
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STS AB:s Nödlägesplan 
Då olycka inträffar skall följande åtgärder vidtagas 

 

Chaufförens agerande i händelse av olycka 

• Varna närmaste omgivning 

• Hjälpa skadade om detta kan ske utan risk för eget liv 

• Ring larmnummer 112 och berätta: 

 Vem du är. 

 Var olycksplatsen är och om det brinner. 

 Vad som hänt, till exempel dikeskörning. 

 Typ av farligt gods (enligt godsdeklarationen eller transportkortet). Om 
gasmoln bildas och i vilken riktning det driver (ange riktning mot 
stadsdel, ort eller motsvarande). 

 Möt räddningspersonal och ge en kort beskrivning av läget. 

• Har transportkortet redo för att kunna avläsa information om berört godsslag 
med avseende på avspärrningar mm. 

• Ring transportledaren eller annan kontaktperson på företaget, dessa kontaktar i 
sin tur avsändaren. 

 

Företagets interna rutiner i händelse av olycka 

• Rapportera till anhöriga 

• Rapportera till polismyndighet 

• Rapportera till kund 

• Kontakta företagshälsovård samt försäkringsbolag för eventuell hjälp med 
krishantering. 

• Trafikansvarig skall samordna kontakter och informera anhöriga, 
företagshälsovård, kund, övrig personal, myndigheter, press osv. 

• Telefonlista med anhörigas telefonnummer skall finnas tillgänglig för egna bilar, 
för inhyrda ska telefonnummer finnas i respektive åkeri, listorna förvaras hos 
trafikledningen. 

• Olycksrapportering via säkerhetsrådgivare som upprättat olycksfallsrapport och 
överlämnar till ledningen. 

• Olycksfallsrapport insändes till Statens Räddningsverk. 
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• Tillsammans med säkerhetsrådgivare analysera olyckan. Följa 
säkerhetsrådgivares åtgärdsplan för att förhindra olyckor. 

4.2 Miljölagstiftning och andra krav 
Detta avsnitt behandlar de lagar och intressentkrav som berör STS AB. 

4.2.1 Lagar och förordningar 

Följande lagar gäller för STS AB se tabell 3. 

Tabell 3. Lagar och förordningar 

SFS 1998:808 Miljöbalken 

SFS 1998:946 FO om svavelhaltigt bränsle 

SFS 1995:636 FO om ämnen som bryter ned ozonskiktet 

SNFS 1993:7 Kungörelse med föreskrifter om hantering av 
brandsläckningsanordningar med halon m.m. 

KIFS 1998:8 Kemikalieinspektionens föreskrifter om  
kemiska produkter och biotekniska organismer 

SFS 2001:1063 Avfallsförordning 

SFS 1993:1268 FO om spillolja 

SFS 1997:645 Förordning om batterier 

SFS 1994:1205 FO om producentansvar för returpapper 

SFS 1998:811 Lag om införande av miljöbalken 

SFS 1970:244 Lag om allmänna vatten och avloppsanläggningar 

SFS 1987:10 Plan- och bygglag Ska vara med? 

SFS1988:1145 Lag om brandfarliga och explosiva varor 

SFS 2003:778 Lag om skydd mot olyckor 

SFS 1982:821 Lag om transport av farligt gods 

SFS 1982:923 FO om transport av farligt gods 

SFS 2001:1080 Lag om motorfordons avgasrening och motorbränslen 

SFS 1994:1596 Lag om frivillig miljöledning och miljörevision 

SFS 1977:1160 Arbetsmiljölag 

SFS 1977:1166 Arbetsmiljöförordning 
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AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning 

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning 

4.2.2 Kommunala krav 

Skara kommun har tagit fram miljömål som gäller i kommunen. Eftersom omställningen 
för ett mer miljömedvetet samhälle är ett uppdrag för alla, skall alla inom sitt område 
ansvara för en utveckling som leder till ett uthålligt samhälle. Ingen åtgärd eller 
arbetsinsats är för liten i detta sammanhang. Det är oftast de små stegen, som görs av 
många, som leder till de stora förändringarna.(Skara kommun, 2004) 

4.2.3 Krav från kunder 

STS AB uppger att de allt oftare får förfrågningar av kunder om sitt miljöarbete. Detta 
har lett till att de tagit det första steget i och med denna miljöutredning. (Harlin, STS 
AB) 

4.3 Olycksrisker 
Nedan sammanfattas olycksrisker som skulle kunna ge negativ påverkan på den yttre 
miljön. Dessutom beskrivs existerande rutiner för förebyggande av olycka samt åtgärder 
vid inträffad olycka. 

Tabell 4.  Olycksrisker vid Skaraterminalen Spedition AB 

Process, lokal, annan 
aktivitet 

Olycksrisk Förebyggande av 
olycksrisk  

Åtgärder vid inträffad 
olycka 

Kontor Brand Rökning utomhus och 
kaffebryggarkontroll 

Rädda, larma och släck 

Transporter Läckage av 
farliga ämnen, 
brand  

ADR utbildning och 
fordonsbesiktning 

Larma räddningstjänsten 
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4.4 Materialförbrukning 
STS AB förbrukar årligen varor och material enligt nedanstående redovisning. 

Tabell 5. Förbrukning av varor och material år 2003 

Typ Mängd Tar vägen vart? Kommentar 

Toners (st/år) 29 Brännbart Till fax och skrivare 

Bläckpatroner 
(st/år) 

1 Brännbart hp inkjet Bläckskrivare 

Kuvert (kg/år) 20 Brännbart  

Kopieringspapper 
(kg/år) 

675 Brännbart A4  80g/m2 

Transportsedlar 
(kg/år) 

150 Brännbart 3 bladigt 

Lysrör (st/år) 30 Miljöstation Innehåller tungmetaller 

Köldmedia R410a  R 410A innehåller inte klor, som är 
ozonnedbrytande, men den bidrar till 
växthuseffekten om den skulle läcka 
ut. (Råd & Rön, 2004) 

Förekommer i AC-
anläggning på kontoret. 

Materialet som redovisas i tabell 5 har tagits fram med hjälp av fakturor och 
uppskattningar av personalen på STS AB. 

4.5 Kemikalier och kemiska produkter 

4.5.1 Förbrukning av kemikalier 

STS AB förbrukar årligen kemikalier enligt nedanstående redovisning. Alla kemikalier 
som finns listade i tabell 6 är till för städning och diskning. Med kemikalie menas 
”kemiskt ämne och beredningar (blandningar) av kemiska ämnen 
(preparat)”(Kemikalieinspektionen, 2004). 

Tabell 6. Förbrukning av olika kemikalietyper på kontoret 

Typ av kemikalie Mängd Användning Tar vägen vart? 

Grönsåpa 3 liter Städning Avlopp/brännbart 

Ajax Windows 2 liter Städning Avlopp/brännbart 

Ajax allrengöring 4 liter Städning Avlopp/brännbart 
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Typ av kemikalie Mängd Användning Tar vägen vart? 

Vim cream 1 liter Städning Avlopp/brännbart 

Virex WC-rent  2 liter Städning Avlopp/brännbart 

Skona Handdisk (l/år) 9 liter Diskning Avlopp/brännbart 

Finish maskindisk 
(kg/år) 

7 kg Diskning Avlopp/brännbart 

Datan i tabell 6 har tagits fram genom en inventering av städkemikalier på STS AB. 
Uppgifterna har kompletterats av lokalvårdaren på STS AB. 

4.6 Energiförbrukning 
STS AB:s förbrukning av energi under 2003 redovisas i nedanstående tabell. 

Tabell 7. Energiförbrukning under 2003 

Energislag Förbrukning 
(kWh) 

Kostnad 
(kkr) 

Användning Sätt att fastställa 
förbrukningen 

Värme (eldningsolja) 19250 14400 Lokaluppvärmning Baserat på 
fastighetsägarens 
uppgifter 

El (Svensk medelel) 34286 26000 Kontorsel Baserat på 
fastighetsägarens 
uppgifter 

Energiförbrukningen ger upphov till nedan redovisade utsläpp och resursförbrukning. 
Beräkningarna i tabell 7 grundar sig på data för utsläpp och resursförbrukning för 
svensk medelel. 

Tabell 8. Utsläpp och resursförbrukning vid produktion av STS AB:s energi 

Energislag Förbrukning 
(kWh) 

Kolväten 
(kg) 

Kolmonoxid 
(kg) 

Kväve
oxider 
(kg) 

Svaveldioxid 
(kg) 

Koldioxid 
(kg) 

ELU 

Värme 
(eldningsolja) 

19250 1 1 10 14 5621 1523

El (svensk 
medelel) 

34286 0 0 1 1 470 694

Total 53536 1 1 12 15 6091 2217
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4.7 Avfall och återvinning 
STS AB uppger att endast mycket små mängder avfall bestående av matavfall och andra 
hushållssopor uppstår. Avfallsmängden är cirka två till tre soppåsar i veckan. I Skara 
kommun sorteras avfall som brännbart och icke brännbart. Övrigt avfall som uppstår är 
förbrukade lysrör som sedan och transporteras till en miljöstation. 

4.8 Påverkan på närområde 

4.8.1 Vatten och avlopp 

Beräkningar på vattenförbrukning har inte kunnat fastställas på grund av otillräckliga 
data. Användandet av avlopp sker kommunalt. 

4.8.2 Utsläpp till mark 

Med avseende på företagets verksamhet kan endast oljeläckage från de anställdas bilar 
på parkeringen bidra till markförorening.  

4.8.3 Utsläpp till luft 

Endast kontorsverksamhet bedrivs i STS AB:s lokaler, därför kan inga utsläpp till luft 
relateras till kontoret. De utsläpp till luft som uppstår är från de transporter som STS AB 
utför och är spridda i de områden som körningarna går till och inte till närområdet. 

4.8.4 Buller 

Det buller som förekommer kan inte relateras till STS AB. Endast ett fåtal 
varutransporter till företaget förekommer. 

4.9  Godstransporter 
Godstransporterna redovisar det årliga användandet av förbrukningsvaror samt årliga 
utsläpp från de åkare som kör för STS AB enligt avtal. 

Vid beräkningarna av utsläpp till luft från godstransporterna har hänsyn tagits till 
transportsträckan och på vilket sätt de transporteras. De utsläpp och den 
resursförbrukning som transporterna ger upphov till har beräknats med hjälp av data 
från enkätstudie samt nätverket för transporter och miljö och redovisas nedan. 
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Tabell 9. Godstransporternas resursförbrukning under år 2003 

Typ Enhet Mängd ELU Kommentarer 

Däck st/år 550  Inga HA-oljor  

Spolarvätska liter/år 2280  
Anges i koncentrerad 
form 

Motorolja kg/år 7440 3720  

Bränsle liter/år 1003000 2986892  

Datamaterialet i tabell 9 har tagits fram utifrån de intervjuer som gjorts med 
åkeriägarna. Överslagsräkningar har gjorts för att få fram siffror som kan representera 
samtliga åkerier. 

Tabell 10. Utsläpp från godstransporter år 2003 

Transport 
Kolväten  
(kg) 

Kolmonoxid
(kg) 

Kväveoxider 
(kg) 

Partiklar 
(kg) 

Svaveldioxid 
(kg) 

Koldioxid 
(kg) 

Euro 2 1950 3751 34509 525 3,0 3900975 

Euro 3 2786 4930 34294 557 4,3 5572822 

Annat 268 536 2679 54 0,5 696602 

Totalt 5004 9217 71482 1136 7,8 1098403 

Data till tabell 10 har tagits fram med hjälp av de intervjuer som besvarats av 
åkeriägarna. Värdena baseras på bränsleåtgången som omräknats med 
beräkningsverktyget som hör till mallen. Euro 2 och 3 är olika klassningar av motorer 
med avseende på utsläpp. 

4.10 Resor till och från arbetet 
Personalens resor till och från arbetet har bestämts med hjälp av enkät/uppskattning/etc. 
och redovisas nedan. 
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Tabell 11. Resor till och från arbetet år 2003 

Färdsätt 
Antal resor tur och 
retur arbetet 

Total 
färdsträcka 
(km) 

Andel resor med 
respektive färdsätt 
(%) 

Bil 2730 80940 92,3 

Cykel 250 1250 7,7 

Totalt 2980 82190 100 

Data i tabell 11 har erhållits med hjälp av intervjuer av personalen på STS AB. Ovan 
redovisade resor till och från arbetet ger upphov till utsläpp och resursförbrukning enligt 
nedan. 

Tabell 12. Utsläpp och resursförbrukning från resor till och från arbetet år 
2003 

Färdsätt Kilometer/år 
HC 
(kg) 

CO(kg) 
NOX  
(kg) 

CO2 
(ton) 

Resursförbrukning 
(MWh) 

ELU 

Bil 80940 33 275 28 22744 84987 6418 

Cykel 1250 0 0 0 0 0 0 

Totalt 82190 33 27 28 22744 84987 6418 

4.11 Kvantifiering med Environmental Load Units  
För att identifiera STS AB:s miljöaspekter och i någon mån inbördes rangordna dessa i 
storleksordning redovisas i bilaga E en feleffektanalys, eller Miljö-FMEA. Som 
utgångspunkt för denna FMEA används data som visar material- och energiflöden 
genom STS AB samt storleksberäkningar av miljöpåverkan med EPS-index. 
Stapeldiagrammet nedan visar företagets olika utsläpp och förbrukning av resurser 
omräknat i enheten ELU. Diagrammet redovisar endast de värdena för vilka EPS data 
finns tillgängliga. Beräkningsunderlaget redovisas i bilaga F. 
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Godstransporter Resor t/f arbete Energiförbrukning Materialförbrukning
 

Diagrammet visar de olika kategoriernas miljöpåverkan uttryckt i ELU. 

4.12  Värdering av miljöaspekter 
Denna utredning syftar framför allt till att identifiera de betydande miljöaspekterna av 
STS AB:s verksamhet. ISO 14001 (SIS, 1996) anger att ”en betydande miljöaspekt är 
en miljöaspekt som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan”. Detta betyder att det 
är storleken på miljöpåverkan som är avgörande. För att göra denna storleksvärdering 
har, så långt det varit möjligt, resursförbrukning och utsläpp räknats om till ett och 
samma mått på miljöpåverkan, ELU, Environmental Load Units. Därefter har en 
feleffektanalys utförts utgående från resursförbrukning, utsläpp och avfall. Miljö-
FMEA:n, som även tar hänsyn till miljörelaterade lag- och kundkrav, leder fram till 
nedanstående rangordnade lista av betydande miljöaspekter på STS AB:s verksamhet.  

1. Godstransporter 

2. Resor till och från arbetet 

3. Eldningsolja för uppvärmning 

Övriga (mindre betydande miljöaspekter) 

4. Lysrör 

5. Motorolja 

6. El (svensk medelel) 

Innan slutgiltig ställning tas till vilka av de betydande miljöaspekterna STS AB:s 
miljöarbete ska inriktas på, bör en mer pragmatisk prioritering göras. Viktiga 
frågeställningar eller kriterier vid en sådan prioritering är (IVF, 2002): 

• Är det lätt eller svårt att uppnå en förbättring? 

• Investeringskostnad? 

• Går det att minska kostnaderna? 
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• Går det att mäta förbättringen? 

• Hur stor är förbättringspotentialen med avseende på miljöpåverkan? 

• Kan imagen förbättras? 

• Minskar förbrukningen av ändliga råvaror? 
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5 Slutsatser 
Avsnittet behandlar slutsatser som återkopplar detta examensarbetes resultat till 
bakgrunden. 

De mest betydande miljöaspekterna och vilka lagar som rör STS AB har utpekats vilket 
är syftet med en miljöutredning och därmed detta arbete. Denna utredning har lagt 
grunden för STS AB:s fortsatta miljöarbete och ett eventuellt miljöledningssystem. STS 
AB vill jobba med ett miljöledningssystem men vet ej om en certifiering är nödvändig. 
Ännu ett företag har insett vikten av att jobba systematiskt med miljöarbetet. 

Tre betydande och tre mindre betydande miljöaspekter har redovisats. 
Godstransporterna som står för den största miljöpåverkan kan samordnas ytterligare så 
att målet blir att ingen lastbil går tom i någon färdriktning. För att komma närmare 
målet kan trafikledningen bli än mer effektiva samordnare. Att förse samtliga bilar med 
GPS-system skulle ytterligare underlätta för att veta vem som är var och samordningen 
skulle gå lättare. 

Som nummer två på listan kom personalens resor till och från arbetet. Dessa resor skulle 
också kunna samordnas för att minska belastningen på miljön genom exempelvis 
uppmuntra till att åka cykel, buss samt samåkning i bil. 

Den tredje mest bytande miljöaspekten enligt listan är eldningsolja för uppvärmning, 
vilket STS AB bör ställa krav på fastighetsägare att använda komplement till fossil 
förbränning. Detta komplement kan exempelvis vara bergvärme eller solfångare för 
uppvärmning av vatten. 
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6 Diskussion 
Avsnittet behandlar diskussion som återkopplar detta examensarbetes resultat till 
bakgrunden. 

Först av allt vill vi säga att mallen som vi använt oss av inte är helt lämplig för den 
verksamhet som vi utrett, varför vi fått göra några modifieringar. Mallen är, anser vi, 
lämpligast för industriföretag.  

Efter den första kontakten med STS AB fick vi intrycket att det rörde sig om att utreda 
verksamheten för hela terminal och speditionsverksamheten, vilket tycktes mycket 
komplicerat. Vid första besöket framgick att det endast rörde sig om 
Speditionsverksamheten som är skiljd från terminalverksamheten. Då återstod endast ett 
kontor på 230 m2. Med detta som utgångsläge blev det svårt att hitta några direkta stora 
miljöaspekter att mäta på, men då förarna som är egna företagare och kör genom avtal 
för STS AB räknade vi med även dessa miljöutredningen som också kom att bli det 
område som hade störst miljöpåverkan. Ska man inte räkna med de egna åkarnas 
lastbilar i utredningen blir miljöpåverkan från STS AB marginell. Internet stod för en 
stor del av informationsinhämtningen då vi tycker att det är ett modernt och bekvämt 
sätt att hitta det man söker som bör utnyttjas.  
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Bilaga B:1 

A Intervjumall för personalen angående resvanor till 
och från arbetet 

 

1. Hur gammal är du? 
         <18år 
         18>30år 
         >30år 
 
 
2. Vilket färdsätt har du till och från jobbet? 
       
         själv i min bil 
       
         samåkning i bil 
       
         kollektivt 
       
         cykel 
       
         promenerar 
       
         annat   
 
 
3. Hur många kilometer har du till jobbet? 
           km 
 
 
4. Hur många dagar jobbar du på ett år? 
 (brukar vara c:a 230 dagar/år)     dagar/år 
 
 
5. Hur länge har du jobbat på Skara Terminalen AB? 
           år 
6. Är du miljömedveten, enligt dig själv? 
        JA 
        NEJ 
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B Sammanställning av personalens resvanor till och 
från arbetet 

    Resultat 
13 pers. intervjuade  antal medelvärde procent 
1. Hur gammal är du?       

 <18år   0   0,0% 

 18>30år   7   53,8% 

 >30år   6   46,2% 

        13     
      2. Vilket färdsätt har du 

till och från jobbet?       

 själv i min bil   12   92,3% 

 samåkning i bil   0   0,0% 

 kollektivt   0   0,0% 

 cykel   1   7,7% 

 promenerar   0   0,0% 

 annat   0   0,0% 

        13     
      3. Hur många kilometer 

har du till jobbet?        
    km    13,5   

              
      4. Hur många dagar 

jobbar du på ett år?       
    dagar/år    229   

              

     5. Hur länge har du jobbat på 
Skara Terminalen AB?      
    år    4,2   

              

      6. Är du miljömedveten, 
enligt dig själv?       

JA      12   92,3% 

NEJ    1   7,7% 
        13     
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C Intervjumall till lastbilschaufförer 
 
Bolag nr.: ____ /  
Telefon nr.: _________  
Antal chaufförer:______  
Antal fordon:________ 
 
Miljöarbete 
 
1. Tillämpar ert företag miljöledningssystem? 
        JA    
         EMAS  
         ISO  
         Annat  
         Ej certifierade 
           
        NEJ   
         Planerar att införa
         Inga planer 
 
2. Finns det en miljöpolicy fastställd av ledningen?   
          JA  
          NEJ 
 
3. Har företagets miljöpåverkan dokumenterats, ex miljöutredning?
          JA 
          NEJ 
 
4. Har ni en nödlägesberedskapsplan?     
          JA 
          NEJ 
 
5. Uppfyller företaget gällande miljölagar och förordningar? 
          JA 
          NEJ 
 
Transporter 
 
6. Företagets Fordonsklass-/er    Lätt lastbil   l/mil 
med respektive      Medeltung lastbil  l/mil 
bränsleförbrukning (l/mil):    Tung lastbil  l/mil 



MILJÖUTREDNING 
Ett fastställande av betydande miljöaspekter och lagar och krav som rör 

Skaraterminalen Spedition AB 

Bilaga B:4 

7. Bränsletyp i drivmedel:       
         Miljöklass 3 
         Miljöklass 1 
         Annat  
 
8. Fördelning av fordonstyp-/er:      
         Euro 0 
         Euro 1 
         Euro 2 
         Euro 3 
         Annat  
 
9. Färdsträcka per fordon (mil/år):      
         mil/år 
            
 
10. Hur länge brukas ett fordon?      
         år  
           
 
11. Årsmodell på fordon (år):       
         <1990 
         1990>2000 
         >2000 
 
12. Används vindavvisare på tak?      
          JA 
          NEJ 
 
13. Är fordon ADR1 klassade?      
          JA 
          NEJ 
 
14. Typ av efterbehandling av avgaser:     
         Katalysator 
         Partikelfälla 
         Annat 
         Inget 
 
15. Innehåller fordons däck HA-olja?     
          JA 
          NEJ 
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16. Kontrolleras lufttrycket i däcken regelbundet?   
          JA  
          NEJ 
 
17. Däckförbrukning (st/år)       
         st/år  
            
 
18. Förbrukad mängd spolarvätska per fordon (l/år)   
         l/år 
            
 
19. Förbrukning av motorolja per fordon (l/år)    
         l/år  
          
 
Förare 
 
20. Har förarna utbildning i ECO-driving?    
           JA 
          NEJ  
 
21. Har förare ADR utbildning?      
          JA  
          NEJ 
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D Sammanställning av intervjuer med 
lastbilschaufförer 

        
Svarande bolag(st): 34 av 37    
Svarsfrekvens(%): 91,9%      
Antal fordon(st): 73      

Antal förare(st): 86   Resultat 
     Totalt Medelvärde Procent 

Miljöarbete          

       1. Tillämpar ert företag 
miljöledningssystem?        

 JA       1   2,9% 

   EMAS     0   0,0% 

   ISO       0   0,0% 

   Annat     0   0,0% 

   Ej certifierade   1   100,0% 

 NEJ       33   97,1% 

   Planerar att införa   1   3,0% 

   Inga planer   32   97,0% 

       2. Finns det en miljöpolicy 
fastställd av ledningen?        

 JA       3   8,8% 

 NEJ       31   91,2% 

       

       
3. Har företagets miljöpåverkan 
dokumenterats, ex 
miljöutredning?        

 JA       1   2,9% 

 NEJ       33   97,1% 

       4. Har ni en 
nödlägesberedskapsplan?        

 JA       6   17,6% 

 NEJ       28   82,4% 

       

       
5. Uppfyller företaget gällande 
miljölagar och förordningar? 

       

 JA       31   91,2% 

 NEJ       1   2,9% 
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 VET EJ     2   5,9% 

Transporter          

       

       
6. Företagets Fordonsklass-/er 

med respektive 
bränsleförbrukning (l/mil):         

 Lätt lastbil 3 st 2,1 0,7   

 Medeltung lastbil 0 st 0 0,0   

 Tung lastbil   70 st 273 3,9   

7. Bränsletyp i drivmedel:        

 Miljöklass 3   2   2,7% 

 Miljöklass 1   68   93,2% 

 Annat       3   4,1% 

8. Fördelning av fordonstyp-/er:        

 Euro 0     0   0,0% 

 Euro 1     0   0,0% 

 Euro 2     27   37,0% 

 Euro 3     38   52,1% 

 Annat       8   11,0% 

9. Färdsträcka per fordon 
(mil/år):         

  mil/år       1003000 13739,7   

                

10. Hur länge brukas ett fordon?         

  år       150 4,4   

                

11. Årsmodell på fordon (år):        

 <1990     1   1,4% 

 1990>2000   16   21,9% 

 >2000     56   76,7% 

12. Används vindavvisare på 
tak?        

 JA       63   86,3% 

 NEJ       10   13,7% 

13. Är fordon ADR1 klassade?        

 JA       26   35,6% 

 NEJ       47   64,4% 

       14. Typ av efterbehandling av 
avgaser:        
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 Katalysator   0   0,0% 

 Partikelfälla   4   5,5% 

 Annat       1   1,4% 

 Inget     68   93,2% 

       15. Innehåller fordonsdäck HA-
olja?        

 JA       0   0,0% 

 NEJ       73   100,0% 

       16. Kontrolleras lufttrycket i 
däcken regelbundet?        

 JA       32   94,1% 

 NEJ       2   5,9% 

17. Däckförbrukning (st/år)         

  st/år       553,21 7,6   

                

        18. Förbrukad mängd 
spolarvätska per fordon (l/år)         

  l/år       2284,49 31,3   

                

        19. Förbrukning av motorolja per 
fordon (l/år)         

  l/år       8513,63 116,6   

                

Förare          

       20. Har förare utbildning i ECO-
driving?         

 JA       7   8,1% 

 NEJ       79   91,9% 

21. Har förare ADR utbildning?         

 JA       17   19,8% 

 NEJ       69   80,2% 



MILJÖUTREDNING 
Ett fastställande av betydande miljöaspekter och lagar och krav som rör Skaraterminalen Spedition AB 

Bilaga B:1 

E Miljö-FMEA 
FMEA-fokus: Identifiering och värdering av miljöaspekter under år 2003.         
                      

Flöde/Aktivitet/ 
produkt/tjänst 

Kvantitet, 
flöde Miljöaspekt 

Nationella 
miljömål nr. ELU 

Strider 
mot 

lagkrav 
Strider mot 

intressentkrav
Sann-
olikhet

Konse-
kvens S*K

Betydande 
miljöaspekt?

Materialförbrukning                     
Papper (kuvert, 
kopieringspapper och 
transportsedlar) 845 kg 

resursförbrukning, avfall 
och levandeskogar 8 68 Nej Nej 6 1 6 Nej 

Toners 29 st avfall 12 ? Nej Nej 6 2 12 Nej 

Bläckpatroner 1 st 
farligt avfall enligt 
varningssymbol 12 ? Nej Nej 6 2 12 Nej 

Lysrör 30 st farligt avfall 12 och 3 6,4 Nej Nej 6 3 18 Nej 
Köldmedia R410a 1 aggregat utsläpp till luft vid skada 15 ? Nej Nej 3 4 12 Nej 

Kemikalier och 
kemiska produkter                   

Städ- och diskkemikalier 28 kg utsläpp till avlopp 6 och 3 ? Nej Nej 6 1 6 Nej 
Energiförbrukning                   

Eldningsolja 19250 kWh utsläpp till luft 1,7,8 och 15 1523 Nej Nej 6 4 24 Ja 
EL Svensk medelel 34286 kWh resursförbrukning 3,11,1,7,15,5,13 694 Nej Nej 6 2 12 Nej 
Avfall och återvinning                   

Icke brännbart 250 kg ökat sopberg 2 ? Nej Nej 6 2 12 Nej 
Brännbart 750 kg ökat sopberg 2 ? Nej Nej 6 2 12 Nej 

Transporter                   
Däck 550 st resursförbrukning 12 ? Nej Nej 6 1 6 Nej 
Spolarvätska 2280 liter utsläpp till mark 2 ? Nej Nej 6 1 6 Nej 

Motorolja 7440 kg 
utsläpp till mark vid 
läckage 2 3720

Ja,  2 kap. 3 
§ miljöbalken Nej 4 4 16 Nej 

Godstransporters 
dieselförbrukning 3 900 000 liter utsläpp till luft 1,7,8 och 15 2986892 Nej Nej 6 10 60 Ja 
Resor t/f arbete 80940 km utsläpp till luft 1,7,8 och 15 6418 Nej Nej 6 4 24 Ja 
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F Data för utsläpps- och EPS-beräkningar 
Godstransporter          

Transportsätt HC g/tonkm CO g/tonkm NOx g/tonkm PM g/tonkm SO2 g/tonkm 
CO2 

g/tonkm
Energi 

kWh/tonkm
Fyllnads-

grad Referens 
Lätt lastbil distribution 0,19 0,22 1,80 3,5E-02 4,3E-02 176 0,67 50% NTM 2000-05-20 
Medeltung lastbil distribution 0,15 0,17 1,40 2,7E-02 3,4E-02 136 0,52 50% NTM 2000-05-20 
Tung lastbil 0,06 0,07 0,54 1,0E-02 1,3E-02 52 0,20 70% NTM 2000-05-20 
Tåg - el 0,00001 8,33333E-05 0,00001 0,000001 5,33333E-06 0,003333 0,045 ej data NTM 2000-05-20 
Tåg - diesel 0,015 0,019 0,35 0,008 0,000054 17 0,068 ej data NTM 2000-05-20 
Sjöfart - bland 0,0208 0,027826 0,6126 0,02368 0,3324 24,82 0,096 ca 60% NTM 2000-05-20 
Flyg långväg 0,64 1,55 5,28  0,54 972 3,68 75% NTM 2000-05-20 
          
Emissionsfaktorer g/l MK1-diesel för  lastbil        

 HC g/liter CO g/liter Nox g/liter PM g/liter SO2 g/liter CO2 g/l
Energi 

kWh/liter Referens  
Euro 0 2,1 3,7 44 1 0,002 2600 9,77 NTM 2000-05-20 
Euro 1 1,8 3,4 27 0,5 0,002 2600 9,77 NTM 2000-05-20 

Euro 2 1,3 2,5 23 0,35 0,002 2600 9,77 NTM 2000-05-20 

Euro 3 
1,3 

 
2,3

 
16

 
0,26

 
0,002 

 
2600

 
9,77

 

NTM 
2004-05-
20  

          
Alla biltransporter räknade på en person i bilen        
Långväga persontransporter         

Transportsätt 
HC 

kg/personkm 
CO 

kg/personkm
NOx 

kg/personkm
CO2 

kg/personkm
Energi 

kWh/personkm Referens    
Bil utan katalysator 0,00104 0,01128 0,00192 0,178 0,66 VTI Nr 718 1993   
Bil med katalysator 0,00004 0,00048 0,00016 0,172 0,64 VTI Nr 718 1993   
Buss, medelbeläggning 0,00008 0,00011 0,00057 0,034 0,13 VTI Nr 718 1993   
Järnväg, X2000 0 0,000002 0,00002 0,0068 0,19 VTI Nr 718 1993   
Flyg,mellan 0,00013 0,00059 0,00091 0,209 0,79 VTI Nr 718 1993   
          
Kortväga persontransporter         
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Transportsätt 
HC 

kg/personkm 
CO 

kg/personkm
NOx 

kg/personkm
CO2 

kg/personkm
Energi 

kWh/personkm Referens    
Bil utan katalysator 0,0044 0,052 0,002 0,292 1,09 VTI Nr 718 1993   
Bil med katalysator 0,00041 0,0034 0,00035 0,281 1,05 VTI Nr 718 1993   
Buss, medelbeläggning 0,00009 0,00013 0,00088 0,058 0,22 VTI Nr 718 1993   
Pendeltåg, högtrafik 0 0,000003 0,000002 0,0015 0,046 VTI Nr 718 1993   
Spårvagn 0 0,0000012 0,000008 0,0061 0,189 VTI Nr 718 1993   
          
Energidata HC g/kWh CO g/kWh NOx g/kWh SOx g/kWh CO2 g/kWh Referens    
El 0,00396 0,00756 0,0331 0,0241 13,7 LCA IT Version 2.10   
Fjärrvärme 0,107 0,853 0,468 0,594 179 LCA IT Version 2.10   
Oljepanna 0,036 0,036 0,54 0,72 292 LCA IT Version 2.10   
Gas 0,000054 0,0036 0,54 0,0072 199 LCA IT Version 2.10   
          

EPS Resursindex         
Energiresurser EPS-index Enhet Referens       
Olja 0,5 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Olja 0,044 ELU/kwh Beräknat   Resurs    
Kol 0,05 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Kol 0,0066 ELU/kwh Beräknat   Resurs    
Fossil gas 1,1 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Svensk medelel 18,6 ELU/MWh Beräknat   Resurs    
Svensk fjärrvärme 30,2 ELU/MWh Beräknat   Resurs    
Markanvändning          
Nedskräpning 13,9 ELU/m2 EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Hårdgörande av skogsmark 0,046 ELU/m2 EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Skogsbruk 0,00055 ELU/m2 EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Jordbruk 0,0016 ELU/m2 EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Materialresurser          
Jordbruksgrödor 0,15 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Kött/fisk 1 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Trä 0,04 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Sötvatten 0,003 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Ag, silver 54 000 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Al, aluminium 0,44 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
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As, arsenik 1490 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Au, guld 1 190 000 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Bi, bismuth 24 100 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Cd, kadmium 29 100 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Co, kobolt 256 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Cr, krom 84,9 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Cu, koppar 208 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Fe, järn 0,96 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Hg, kvicksilver 53 000 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Mn, mangan 5,6 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Mo, molybden 2120 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Ni, nickel 160 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Pb, bly 175 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Pt, platina 7 430 000 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Rh, rodium 49 500 000 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Sn, tenn 1 190 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Ti, titan 0,953 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
U, uran 1190 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
V, vanadium 56 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
W, wolfram 2 120 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Zn, zink 57,1 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Zr, zirkonium 12,5 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
Naturgrus 0,002 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    
          

EPS Utsläppsindex - Utsläpp till luft       
As 95,3 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   
Cd 10,2 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   
CFC-11, en sk freon 541 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   
CH4, metan 2,7 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   
CO, kolmonoxid 0,33 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   
CO2, koldioxid 0,108 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   
Cr 20 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   
Damm, PM10 36 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   
Eten 3,4 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   
H2S, svavelväte 6,89 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   
HCl 2,13 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   
Hg 61,4 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   
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Flyktiga kolväten, ej 
cancerogena 2,14 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   
N2O, dikväveoxid, lustgas 38,3 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   
NH3 2,9 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   
NOx (NO2), kväveoxider 2,13 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   
PAH (Polyaromatiska kolväten) 64300 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   
Pb 2910 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   
SOx (SO2), svaveloxider 3,27 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   

EPS Utsläppsindex - Utsläpp till vatten       
N-tot, kväve -0,381 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp vatten   
P-tot, fosfor 0,055 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp vatten   
BOD 0,002 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp vatten   
COD 0,001 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp vatten   
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H De 15 nationella miljömålen 
 
1999 antog riksdagen 15 övergripande miljökvalitetsmål enligt en proposition från 
regeringen. Miljömålen är följande: 
 

1. Frisk luft. Luften ska var så ren att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas. 

2. Grundvatten av god kvalitet. Grundvattnet ska ge en säker och hållbar 
dricksvatten försörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i 
sjöar och vattendrag. 

3. Levande sjöar och vattendrag. Sjöar och vatten drag ska vara ekologiskt hållbara 
och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 

4. Myllrande våtmarker. Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion 
i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

5. Hav i balans samt levande kust och skärgård. Västerhavet och Östersjön med 
ingående kustområden ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den 
biologiska mångfalden ska bevaras. 

6. Ingen övergödning. Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha 
någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk 
mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. 

7. Bara naturlig försurning. De försurande effekterna av nedfall och 
markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. 

8. Levande skogar. Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

9. Ett rikt odlingslandskap. Odlingslandskapet och jordbruksmarkens värde för 
biologisk produktion och medelsproduktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

10. Storslagen fjällmiljö. Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller 
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. 

11. God bebyggd miljö. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. 

12. Giftfri miljö. Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller 
utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. 

13. Säker strålmiljö. Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas 
mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. 

14. Skyddande ozonskikt. Ozonskitet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd 
mot skadlig UV-strålning. 

15. Begränsad klimatpåverkan. Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet 
med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som 
innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. 


