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Sammanfattning 
 
Framtidens konsumtion och produktion av animalieprodukter måste vara ekologiskt hållbart 
ur ett globalt och regionalt perspektiv, vilket avser minimal miljöpåverkan och effektivt 
utnyttjande av naturresurser. Syftet med denna studie är dels att ta fram inventeringsdata för 
en premix, vilket är en fodertillsatsprodukt, med en omfattning ”från vaggan till färdig 
produkt”, dels att bedöma om premix utgör en betydande miljöaspekt i förhållande till en 
persons indirekta årliga konsumtion jämfört med medelsvenskens totala miljöpåverkan. Mot 
denna bakgrund har en livscykelanalys utförts på en specifik premix för nötkreatur. 
Bedömningen av miljöpåverkan görs med en metod som baseras på de svenska 
miljökvalitetsmålen. 
 
Resultatet av den genomförda livscykelanalysen resulterar i inventeringsdata för 1 ton 
premix. Denna typ av uppgifter kan användas som indata i andra livscykelanalyser. Vidare 
visar den genomförda LCA att den nuvarande konsumtionen av premixen inte är en 
betydande miljöaspekt i förhållande till den miljöpåverkan som en individ ger upphov till. 
Den tillämpade normaliseringsmetoden som baseras på de nationella miljökvalitetsmålen i 
kombination med en individs årliga orsakade miljöpåverkan gör att denna typ av analyser 
kan användas för att bedöma om vi har en ekologisk hållbar livsstil. Den största delen av 
premixens miljöpåverkan utgörs av råvaruframställning och transporter som bidrar till 
klimatförändring, försurning och eutrofiering men även bildandet av marknära ozon. Det är 
framförallt användningen av fossila resurser som utgör denna miljöpåverkan. Slutsatsen av 
studien är att foderindustrin som är en del i livsmedelsektorn, kan minska sin miljöpåverkan 
genom att främst minska användningen av fossila resurser genom livscykelkedjan. 
Användningen av fossila bränslen kommer främst ifrån transporter och råvaruframställning. 
 
Livscykelanalyser är ett verktyg som kan hjälpa företag och branscher att identifiera 
betydande miljöaspekter i livscykelkedjan. Genom att i livscykelanalysen använda en 
bedömningsmetod som baseras på de nationella miljökvalitetsmålen kan miljömålsarbetet 
utvärderas och nya mål upprättas. Livscykelanalyser är därmed ett verktyg som kan komma 
att utgöra ett viktigt verktyg i arbetet att uppnå en ekologiskt hållbar utveckling. 
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1. Inledning 
Miljöfrågorna slog igenom på allvar på 1960-talet men miljöproblematiken och hur den skall 
bemötas har sedan dess ändrat karaktär ett flertal gånger i takt med att samhället har 
förändrats. Från att tidigare karakteriserats av lokala punktutsläpp har de numera sitt ursprung 
i mer storskalig och komplex verksamhet – i många fall kopplade till våra konsumtions- och 
levnadsmönster. Med Brundtlandrapporten “Our common future” (1987) myntades visionen 
hållbar utveckling. Begreppet har under 1990-talet fått omfattande spridning och det råder 
bred enighet om att en hållbar utveckling måste vara det övergripande målet för 
samhällsutvecklingen. Hållbar utveckling är dessutom ett viktigt begrepp i det svenska 
samhället och i den svenska politiken. Av de tre dimensionerna som hållbar utveckling 
innefattar (social, ekonomisk och ekologisk) är det den ekologiska dimensionen som länge 
varit den centrala. En hållbar ekologisk utveckling är även det övergripande målet i 
miljöpolitiken. I regeringsförklaringen den 17 september 1996 underströk exempelvis 
statsministern Göran Persson att: ”Sverige skall vara ett föregångsland i strävan att skapa en 
ekologisk hållbar utveckling” [11]. Detta har bland annat medfört att riksdagen år 1999 antog 
mål för miljökvaliteten inom 15 områden.  
 
De 15 miljökvalitetsmålen ska leda vägen för vår strävan att åstadkomma en ekologiskt 
hållbar samhällsutveckling. I denna strävan kommer näringslivet att ha ett stort ansvar när det 
gäller att genomföra de åtgärder som krävs för att uppnå de nationella miljömålen [26]. Alla 
sektorer inom samhället måste därmed ta sitt ansvar och ställa om till en hållbar utveckling. 
Miljöfrågorna har dessutom fått fördjupad aktualitet de senaste åren och krav från såväl 
kunder som myndigheter motiverar företag att anpassa sig och sina produkter till hållbar 
utveckling. Svårigheten ligger dock i att miljöproblemen ter sig alltmer komplicerade i takt 
med en gradvis ökande miljömedvetenhet. Tidigare låg fokus på utsläppen från själva 
produktionen av varor och energi, men denna syn har gradvis ändrats till att hela kedjan från 
utvinning av råvaror till användning av produkter och energivara måste ingå i en bedömning 
för miljöpåverkan. Det ändrade fokus mot produktens hela livscykel har banat väg för 
livscykeltänkandet som ger ett mer helhetsmässigt perspektiv än tidigare. Livscykelanalyser 
(LCA) är ett verktyg som används i stor utsträckning av ”hållbara” företag och är till för att 
beskriva samtliga resurs- och miljökonsekvenser kopplade till de aktiviteter som behövs för 
att en produkt eller tjänst ska uppfylla sin funktion [6]. 
 
Den här studien fokuserar på den ekologiska dimensionen i hållbar utveckling. En del i arbetet 
mot att skapa en ekologisk hållbar utveckling har livsmedelssektorn. I en rapport om 
miljöpåverkan vid animalieproduktion visade det sig att fodertillverkningen har en ganska stor 
betydelse för den totala miljöpåverkan för animalieproduktionen. Den globala konsumtionen 
av kött och mjölk har ökat kraftigt under det senaste decenniet och ökningen förutspås 
fortsätta under kommande år [3]. Om konsumtionen av animalieprodukter ökar betyder det 
indirekt att foderproduktionen ökar, vilket leder till större miljöpåverkan. Framtidens 
konsumtion och produktion av animalieprodukter måste vara ekologiskt hållbar ur ett globalt 
och regionalt perspektiv, vilket avser minimal miljöpåverkan och effektivt utnyttjande av 
naturresurser. 
 
Livsmedelssektorn innehåller många olika aktörer, där fodertillverkningen utgör ett av de 
första stegen. Denna uppsats bygger på en fallstudie på en av Lactamin AB: s produkter. 
Lactamin AB är ett företag som framställer diverse produkter för animalieproduktionen. 
Studien fokuserar på en premix avsedd för nötkreatur. En premix är en förblandning med 
vitaminer, mineraler och andra fodertillskott som alltid ingår i foder för animalier [42]. 
Premixer utgör ungefär 0,2 % av fodret. Eftersom premixer utgör en liten del i fodret utesluts 
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de från liknande studier. Då den indirekta konsumtionen av premixer förutspås öka, behövs en 
genomgång om de utgör en betydande miljöaspekt. 
 
Syftet med denna studie är att göra en livscykelanalys som dels genererar inventeringsdata för 
en specifik premix med en omfattning ”från vaggan till färdig produkt”. Samt dels att bedöma 
om den årliga indirekta konsumtionen av premixen per person är en betydande miljöaspekt 
ställt i relation till medelsvenskens totala miljöpåverkan kopplat till de nationella 
miljökvalitetsmålen. 
 

2. Disposition 
Denna studie är upplagd så att det först kommen en allmän beskrivning av hållbar utveckling 
och de nationella miljökvalitetsmålen samt livsmedelssektorns ansvar i förhållande till detta 
(kapitel 3). Därefter följer en beskrivning av metoden som tillämpas i studien. I avsnittet 
beskrivs framväxten av livscykelanalyser och omfattningen av studien (kapitel 4). Vidare 
följer de resultat som erhållits genom livscykelanalysen, dels inventeringsdata för produkten 
samt dels bedömningen om den indirekta konsumtionen av premixen är en betydande 
miljöaspekt. Sedan följer en diskussion om resultat, svårigheter och problem i studien samt en 
diskussion om den indirekta konsumtionen utgör en betydande miljöaspekt i förhållande till 
den miljöpåverkan en individ ger upphov till per år (kapitel 6). Avslutningsvis beskrivs de 
slutsatser som framkommit i studien (kapitel 7). 
 

3. Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling har sitt ursprung i Bruntlandskommissionens rapport ”Our 
common future” från 1987. Där definieras hållbar utveckling som en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov [22]. 
 
Hållbar utveckling är inte är ett statiskt tillstånd som kan kopplas till ett specifikt tillfälle, en 
lösning eller ett vägval, utan det ska snarare ses som en process som kan uppnås [25]. Hållbar 
utveckling består alltså av förändringsprocesser. Med detta måste mål och medel för 
hållbarhet utvecklas fortlöpande eftersom omvärlden ständigt förändras [20]. I en hållbar 
utveckling krävs att samtliga företag, organisationer, samhällen, nationer och enskilda 
individer deltar för att en förändring ska komma till stånd. Livsmedelssektorn är exempelvis 
ett område som innefattar många aktörer där bland annat premixtillverkningen utgör ett av de 
första stegen i en lång kedja. Ett enskilt företag kan inte uppnå en hållbar utveckling isolerat 
från andra aktörer. Detta är beroende av att vi alla påverkar varandras hållbarhet [6]. Det är 
därmed viktigt att arbetet initieras hos alla. Livsmedelsektorns arbete mot hållbar utveckling 
kommer dock inte över en natt. Men det är viktigt att undersöka var förändringar mot mer 
hållbara lösningar kan genomföras [24]. Denna studie försöker visa på hur en del i 
foderindustrin kan bidra för skapandet av en ekologisk hållbar utveckling.  
 
Det övergripande politiska målet i Sverige är att ställa om till hållbar utveckling. Sedan 1997 
har regeringen i flera regeringsförklaringar och propositioner uttalat att de stora 
miljöproblemen ska vara lösta inom en generation. Ingen kan idag säga exakt vad som är 
ekologiskt hållbart. Men med utgångspunkten från en allmänt accepterad vision om vad som 
är hållbart kan däremot delmål och strategiska verktyg utarbetas för en hållbarhetsstyrd 
samhällsutveckling [6]. Sverige har antagit femton nationella miljökvalitetsmål som ska styra 
val av åtgärder så att ett ekologiskt hållbart samhälle kan åstadkommas (figur 3.1). De ska 
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fungera som riktmärken för allt miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs [31 sid.1]. 
Miljömålen ska vidare vara utgångspunkten för målstyrning, resultatstyrning samt för att ge 
underlag för nya åtgärder [26]. Miljömålen beskriver den kvalitet och det tillstånd för 
Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt [32]. 
 

 
Figur 3.1 Sveriges 15 nationella miljökvalitetsmål 
 
Näringslivet kommer att ha ett stort ansvar när det gäller att genomföra de åtgärder som krävs 
för att klara av de nationella miljömålen. Därför är det angeläget att miljöarbetet på företags- 
eller branschnivå kan stämmas av eller kopplas mot det nationella miljömålsarbetet [26]. Ett 
sätt för näringslivet att genomföra de åtgärder som krävs, är att använda sig av LCA för att 
kartlägga sina produkter och processers miljöpåverkan genom livscykelkedjan. Dagens LCA 
brukar dock oftast utföras ur ett företagsperspektiv och inte direkt kopplas till de nationella 
miljökvalitetsmålen. I studien kommer däremot en bedömningsmetod som med utgångspunkt 
från hur stor miljöpåverkan en individ kan orsaka samhället i förhållande till de uppsatta 
miljökvalitetsmålen att användas, se vidare under 4.3.  
 

4. Metod 
I den här delen beskrivs inledningsvis utvecklingen av LCA. Därefter följer vad det är för 
moment som en LCA bör omfatta samt det tillvägagångssätt och de antaganden som gjorts i 
den här studien. I stycket som handlar om inventeringsanalysen (4.2.6) beskrivs endast vad 
denna avser att utreda, för mer detaljerad beskrivning av vad som framkom vid inventeringen 
i de olika livscykelstegen råvaruframställning, transporter och tillverkning hänvisas till 
kapitel 5. I slutet av kapitlet beskrivs den miljöpåverkansmetod som tillämpas i den här 
studien vilken baseras på de nationella miljökvalitetsmålen. 
 
4.1 Framväxten av livscykelanalyser 
LCA är ett samlingsnamn för olika metoder som syftar till att beskriva en produkts totala 
miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Detta innebär att hela kedjan under en produkts 
livslängd, från råvaruuttag till avfallshantering ska tas i beaktande, d v s ”från vaggan till 
graven”. Inventeringen i en LCA beskriver den miljöbelastning som är förknippade med 
användningen av en viss produkt, och räknar om dessa till potentiella miljöeffekter, dvs. 
miljöpåverkan såsom bidraget till olika miljöpåverkanskategorier (försurning, övergödning 
mm). 
 

1. Frisk luft 
2. Grundvatten av god kvalitet 
3. Levande sjöar och vattendrag 
4. Myllrande våtmarker 
5. Hav i balans & levande kust och skärgård
6. Ingen övergödning 
7. Bara naturlig försurning 
8. Levande skogar 
9. Ett rikt odlingslandskap 
10. Storslagen fjällmiljö 
11. God bebyggd miljö 
12. Giftfri miljö 
13. Säker strålmiljö 
14. Skyddande ozonskikt 
15. Begränsad klimatpåverkan 
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Livscykelmetodiken härstammar från användningen av energiflödesanalyser som 
genomfördes i USA under 60-talet. Då inkluderades endast energianvändningen, men 
metodiken utvecklades till att även innefatta emissioner som uppstår i samband med 
energiproduktion. Den LCA-metodik som vi tillämpar idag utformades i slutet av 80-talet. 
Utvecklingen av LCA motiverades med att man istället för att fokusera på fabrikernas 
miljöpåverkan nu behövde titta på produkternas miljöpåverkan [17]. Den nya typen av 
tillämpningar resulterade i en snabb utveckling av metodiken och ökade intresset för 
användningen av LCA. Eftersom det inte fanns något ramverk för hur LCA skulle utföras, 
utvecklades det flera olika angreppssätt som hade lite olika fokus. Några exempel är resurs- 
och energiprofilanalys samt eko-balanser, dessa gav även olika resultat vid liknande studier. 
Det gemensamma för de olika analysteknikerna var betoningen på produktens livscykel [9]. 
 
Behovet av att på ett objektivt sätt kunna jämföra olika verksamheter och produkter med 
varandra har lett fram till standardisering av metoder för att mäta och presentera 
miljöprestanda. Standardiseringsarbetet inom ISO1 har givit LCA-metodiken en fastlagd 
struktur (ISO 14 040-serien) som delar in livscykelanalysen i fyra huvudmoment där de olika 
faserna är mål och omfattning, inventeringsanalys, miljöpåverkansanalys och tolkning (figur 
4.1). Dessa delar utgör även grunden för LCA i denna studie.  
 

 
Figur 4.1 Faser i en LCA [8] 
 
LCA var inledningsvis tänkt att användas som underlag för att stödja beslutsfattandet 
framförallt bland företag men även för konsumenter. Jämförande studier av produkter med 
samma funktion, olika processalternativ samt olika alternativ för avfallsbehandling var och är 
därmed inte ovanliga för att kunna välja det som är minst miljöbelastande. Men det har även 
blivit allt vanligare att LCA genomförs på enskilda produkter. Syftet är då att identifiera 
aspekter som är mer miljöbelastande under produktens livscykel, s.k. hot spots. En jämförelse 
görs då mellan de olika delarna i livscykeln [1]. Det är även något som utförs i denna studie. 
För närvarande visar studier att LCA snarare används ur lärandesynpunkt än för 
beslutsfattande i Sveriges industri [2]. 
 
Livscykelmetodiken är fortfarande relativt ny och utvecklingen inom området är fortfarande 
omfattande. Exempelvis behövs det inkluderas hur olika effekter ska bedömas i förhållande 
till geografiska platser. På en geografisk plats där kalkrik bergrund finns kan måttliga 
mängder av försurande ämnen emitteras utan större effekter, medan måttliga utsläpp på andra 
platser får större betydelse [31]. 
                                                           
1 ISO (Internationella Standardiseringsorganisationen) 
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4.2 Livscykelanalys som verktyg 
 
4.2.1 Mål och omfattning 
I momentet mål och omfattning ska en beskrivning om varför LCA genomförs och vad 
resultaten skall användas till definieras [12]. Målsättningen med studien är att genomgöra en 
livscykelanalys med omfattningen från ”vaggan till grind” i enlighet med ISO 14 041-serien 
som genererar inventeringsdata för premix VKS K5. En ”vaggan till grind” analys innebär att 
studien avgränsas till att fokusera från framställningen av råvarorna fram till dess att den 
färdiga produkten lämnar fabriksgrinden. Denna typ av information kan användas som indata 
i andra LCA. Dessutom är även målet att med utgångspunkt från insamlad inventeringsdata 
bedöma om den indirekta konsumtionen av premixen utgör en betydande miljöaspekt i 
förhållande till en individs årliga totala miljöpåverkan kopplat till de nationella 
miljökvalitetsmålen. Studien genomförs främst för att öka kännedomen om miljöpåverkan för 
en del i livsmedelssektorn samt för att identifiera vilka steg i livscykeln som är mest 
miljöbelastande i förhållande till de nationella miljökvalitetsmålen.  
 
Denna livscykelanalys avser att fokusera på användningen av resurser, energi och emissioner 
till mark luft och vatten. Kunskapen om miljöpåverkan som framkommer genom studien kan 
användas för att utveckla produktionen/konsumtionen av premixen i en mer hållbar riktning 
så att en hållbar livsstil uppstår. 
 
I den här delen ska även studiens omfattning identifieras och definieras. I denna fas anger 
man således alla förutsättningar som gäller för studien. Beroende på användningsområdet för 
livscykelanalysen måste denna beskrivning göras mer eller mindre omfattande [12].  
 
Momentet mål och omfattning är troligen det mest kritiska vid genomförandet av en LCA. 
Det beror på att det inte finns någon vedertagen metod för att utforma en LCA utan den 
anpassas till det syfte analysen har. Ett centralt krav som finns i LCA-metodiken är att 
rapporteringen ska ske med full transparens. Den som gör en LCA måste därför fastställa och 
motivera ett stort antal olika beslut för att utforma studien så att den på ett godtagbart sätt kan 
uppfylla det angivna målet [13].  
 
4.2.2 Funktionell enhet 
En viktig del i arbetet med målbeskrivning och omfattning utgör beskrivningen av den 
funktionella enheten. En funktionell enhet (FE) är ett väl definierat och entydigt mått på det 
studerade systemets funktion och utgör studiens räknebas Ska en jämförelse mellan olika 
produkters miljöprestanda utföras är det viktigt att de har en jämförelsebas som utgår från 
samma funktion [21]. Enligt ISO 14 040 definieras FE som ”kvantifierad prestanda hos ett 
produktsystem som används som referensbas i en livscykelstudie” [19]. I denna studie 
definieras FE som 1 ton av premixen vid fabriksgrind. 
 
4.2.3 Systengränser   
Valet av systemgränser är subjektivt, men har en stor påverkan på studiens resultat. 
Systemgränserna bestämmer vilka processer som ska inkluderas i studien. Enligt ISO 14 040 
definieras systemgräns som ”gränssnitt mellan produktsystem och omgivning eller andra 
produktsystem” [19]. 
 
Studien avser endast att undersöka premixen VKS K5 som utgör en typisk premix för nöt i 
Sverige [38]. Analysen avser alla de faser i livscykeln som beskrivs i figur 4.2. Studien avser 
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att göra en nulägesanalys. Därmed tas ingen hänsyn till oförutsedda händelser som 
konjunkturer, ändrad teknik eller driftstörningar. Produktion av anläggningstillgångar har 
också exkluderats.  
 

 
 
Figur 4.2, Flödesschema för framställning och tillverkning av premixen VKS K 5. Heldragna rutor är processer och rutor 
med streckade linjer är transporter. (Vit A -vitamin A, vit D - vitamin D, Vit E – vitamin E, CoSO4 - koboltsulfat, MnO - 
manganoxid, ZnO - zinkoxid, CaI - kalciumjodat, NaSe - natriumselenit, MgO - magnesiumoxid, D.kalk - dolomitkalk, Mjöl 
- vetefodermjöl och Silica - Celite White Silica) 
 
Framställning av råvaror till premixen är utspridd över hela världen. I studien har så långt som 
möjligt platsspecifika data använts, och således begränsas studien geografiskt till de platser 
där framställningen sker.  
 
Om inte annat anges så har inventering av råvaruframställning skett från grind till grind. 
Råvaran har då följts från tillverkningen tills den färdiga produkten lämnar fabriksgrinden. 
Orsaken till detta är att ingen information erhållits kring hur råvarorna till premixens råvaror 
framställs. Dock har användningen av elenergi följts tillbaka till vaggan då denna information 
finns tillgänglig i litteratur. Miljöpåverkan från användningen, och framställningen av el har 
alltså inkluderats. Elproduktionen som de olika processerna kräver är anpassade till det 
aktuella tillverkningslandets sammansättning av energislag i elproduktionen.  
 
Förpackningsmaterial har ej tagits med. Detta för att det är råvarorna till premixen som varit i 
fokus. Dessutom bedöms denna andel som relativt liten i det studerade systemet. 
 
Transporter inom framställning och tillverkningsprocesser har uteslutits, där ej annat anges. 
Orsaken till detta är bristande information från berörda producenter. För transporter från 
producenten av råvaror till tillverkningen är det miljöpåverkan från bränsleförbrukningen och 
framställning av bränslen som är inkluderat. 
 
4.2.4 Allokering 
Då ett system gränsar till flera andra tekniska system, är det ofta nödvändigt att fördela 
(allokera) miljöbelastningen mellan aktuella produkter. Detta uppstår exempelvis då flera 
produkter tillverkas samtidigt och miljöbelastningen i form av råvaruförbrukning och 
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emissioner skall fördelas mellan de olika produkterna. Allokering är en bearbetning av 
verkligheten. Därför ska allokering undvikas så långt det är möjligt genom att utvidga 
systemgränserna till att omfatta alla de tekniska system som har utbyte med det studerade 
systemet, om detta är möjligt. Denna lösning med systemutvidgning är ofta inte förenliga med 
studiens syfte och kan dock lätt bli ohanterlig. Därför finns det ett behov av olika principer för 
allokering som grundar sig på naturvetenskapliga, ekonomiska eller andra samband [14]. Det 
har utförts några allokeringar i studien som grundar sig på viktallokering vilket hör till en av 
de vanligare allokeringsprinciperna och är en vanligt accepterad naturvetenskaplig indikator 
[39]. Denna allokeringsprincip bygger på att miljöpåverkan baseras på mängden producerade 
produkter vid den aktuella processen. Antaganden och hur allokeringen utförts beskrivs i 
anslutning till den aktuella processen. 
 
Inventeringsdata har lämnats från respektive råvaras producent eller agent2, vilket medför att 
det inte är känt hur uppgiftslämnaren har allokerat datamaterialet.  
 
4.2.5 Datakvalitet och datakällor 
Det finns ett antal olika sätt att beskriva kvalitetskrav för de data som används i en LCA och 
livscykelinventering. Det ställs högre krav på dokumentation av mätdata och metadata3 om 
resultaten används för extern kommunikation, i t.ex. marknadsföring. Vidare är t.ex. valet 
mellan specifika och genomsnittliga data viktigt då det kan ha betydande inverkan på 
resultatet [19]. 
 
Det har inte funnits möjlighet att kontrollera osäkerheterna i de data som erhållits från 
företagen, och datakvaliteten är därför svårbedömd i denna studie. Ett försök att klassificera 
och redovisa metoden för insamlingen av data för de olika råvarorna har genomförts. Denna 
bedömning har utförts av författaren i förhållande till de data som genererats vid 
inventeringen. Detta redovisas tillsammans med inventeringsresultaten och går från uppskattat 
till uppmätt värde (bilaga A). 
 
Då syftet med denna LCA är att ta fram inventeringsdata samt att öka kunskapen om den 
nuvarande miljöpåverkan av den indirekta konsumtionen per år och individ i förhållande till 
de nationella miljökvalitetsmålen baseras inventeringen i första hand på specifika data för 
nuvarande situation. Information rörande råvaruframställning, transportsträckor och 
tillverkning av premixen grundar sig till stor del på data från aktuell råvaras producent och 
agent. Aktuella producenter och agenter har velat vara konfidentiella i studien. 
 
Där uppgifter angående transportsträcka saknas har en uppskattning genomförts med hjälp av 
programmet Microsoft Autoroute 2001 som ger färdvägen med bil. För transportsträckor till 
havs och information om lastfartyg, har kontakt tagits med Norrköping hamn och stuveri 
(NHS) [37]. För att få fram uppgifter på emissioner och energiförbrukning vid godstransporter 
har ett beräkningsprogram som inkluderar bränslets livscykel använts [34].  
 
När det gäller sammansättningen av elproduktionen och dess miljöpåverkan vid framställning 
har genomsnittsdata som inhämtas från litteratur använts. Denna litteratur refereras till vid 
inventeringstabellerna (bilaga A och D). 
 

                                                           
2 Producent är den som producerar råvaran och agent är den som levererar varan till tillverkningen vid Lactamin 
AB. 
3 Metadata betyder data om data [12]. 
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4.2.6 Inventeringsanalysen 
Detta moment i LCA omfattar datainsamling och beräkningar för att kvantifiera relevanta in- 
och utflöden från alla faser i livscykeln i det studerade systemet. Dessa flöden kan bl.a. 
innefatta användandet av resurser och emissioner till luft, vatten och mark. I en LCA skall i 
princip alla inflöden spåras tillbaka till ”vaggan”, dvs. råvarorna såsom de utvinns, och alla 
utflöden spåras till ”graven”, dvs. emissioner till miljön [12]. I studien stannar dock 
inventeringen vid fabriksgrinden för premixen, då fortsättningen utgörs av en komplicerad 
process som bl.a. inkluderar upptag av premixen hos nötkreatur. 
 
Resultatet av inventeringen är en summering av alla inflöden och utflöden relaterat till FE. Ju 
mer specifika data som används desto mer trovärdig blir studien. Inventering av en livscykel 
är ett omfattande arbete och resulterar till största delen i en mängd siffror [12].  
 
4.2.6.1 Produktbeskrivning 
I studien har en LCA utförts på en produkt som ingår i foder vilken tillverkas av Lactamin 
AB. Produkten är en premix som är avsedd för nötkreatur. Premixen VKS K 5 valdes i 
samråd med Lactamin AB för att det är en produkt som utgör basen i många foder för 
nötkreatur. Premixen anses vara representativ för vad som idag används på marknaden för 
nötkreatur i Sverige [38]. 
 
Lactamin AB tillverkar premixen VKS K 5 genom att blanda samman olika råvaror i olika 
koncentrationer till en färdig produkt. Premixen består av vitamin A, D och E, CoSO4, MnO, 
ZnO, CaI, NaSe, MgO, dolomitkalk, vetefodermjöl och Celite White Silica [44]. I figur 4.2 
visas premixens livscykel schematiskt från ”vaggan till grind” samt där finns även förklaring 
till förkortningarna. Denna figur utgör grunden för insamlingen av inventeringsdata. 
 
4.2.6.2 Beräkning för transporter 
Transporterna beräknas från producent till Lactamin AB i Kimstad utanför Norrköping. För 
uträkning av emissioner och energiförbrukning vid godstransporter har 
beräkningsprogrammet NTMcalc version 1.0.1 använts. Programmet inkluderar 
bränsleproduktionens livscykel. Programmet existerar som en interaktiv webbtjänst under 
hemsidan för Nätverket för godstransporter och miljö (NTM) [34]. De uppgifter som 
beräkningsprogrammet baseras på är för svenska förhållanden. Troligen är det skillnader i 
sammansättning av bränslekvalité för övriga världen. Dock används beräkningsprogrammet 
för att ge en indikation på transporternas miljöpåverkan för premixen VKS K5.  
 
Ett antagande om de lastfartyg som används vid transport till havs har utförts. Storleken på 
lastfartyg varierar väldigt mycket, men med bulktransporter och containertransporter är det 
mest troligt att lastfartygen är större än 8000 dödviktton (dwt), vilket anges vara lastfartygets 
lastkapacitet [37]. Detta är det alternativ som använts i beräkningsprogrammet. För lastbil har 
alternativet dragbil med trailer (26 ton) använts när transporterna kommer från utlandet. Har 
transporten däremot enbart skett inom Sverige har alternativet tung lastbil med släp använts. 
Detta för att det endast är i Sverige som tung lastbil med släp, med lastvikten 40 ton, används 
[43]. Det resultat som genererades efter beräkning är baserad på per sändning och FE, vilket 
ger siffror totalt för hela transporten.  
 
Ett antagande angående vad för avgaskrav som gäller för de aktuella lastbilarna har gjorts. 
Beroende på årsmodell finns det olika krav, som delas in i olika klasser. Här används klassen 
Euro 2 som gäller emissionsreglering mellan 1996-2000. För fyllnadsgrad och svavelhalt har 
föreslagna uppgifter använts. Där transporten har skett med bulkbil har ett antagande om 100 
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% fyllnadsgrad gjorts p.g.a. att det då inte finns några oanvända utrymmen, i Sverige ligger 
fyllnadsgraden normalt på ca 60 % för längre transporter [10]. 
 
Då de flesta råvarorna förmedlas av agenter stämmer inte transportuppgifterna fullt ut. 
Beräkningen har utförts på den mängd som ingår i premixen från råvaruproducent till 
Lactamin AB. I verkligheten transporteras inte bara ett par kg utan det är större volymer som 
beställs och lagras i olika lager. Detta har ej tagits hänsyn till då det intressanta har varit att 
undersöka tranportens totala betydelse för miljöpåverkan. 
 
4.2.7 Miljöpåverkansanalysen 
Syftet med miljöpåverkansanalysen är att bedöma miljökonsekvenserna som orsakas av det 
studerade systemets miljöbelastning. Miljöpåverkansbedömningen baseras på en bedömning 
av den potentiella miljöpåverkan, dvs. den möjliga påverkan som skulle kunna uppstå. 
Miljöpåverkansanalysen har i första hand utvecklats för att kunna sammanställa 
informationen från inventeringen till något mer överskådligt. Miljöpåverkansbedömningen 
brukar delas in i tre delmoment, klassificering, karakterisering och värdering/viktning (se 
figur 4.3)[12]. 
 

 
 

Figur 4.3, Faserna i miljöpåverkansbedömning (SO2 - Svaveldioxid, NOx –Samlingsnamn för kväveoxider, NH3 – 
Ammoniak, CO2 –Koldioxid, CH4 - Metan) [Figuren är hämtad från referens 12]. 

 
Klassificering och karakterisering är obligatoriska moment i miljöpåverkansbedömningen, 
medan användandet av värderingsmetoder är frivilliga [19]. I studien tillämpas inte en 
värderingsmetod, istället tillämpas en miljöpåverkansmetod som utgår från en normalisering 
av den potentiella miljöpåverkan. Mer om denna metod beskrivs under 4.3.  
 
4.2.7.1 Klassificering 
Det första momentet är klassificering där uppgifterna från inventeringen delas upp i ett antal 
olika kategorier beroende på miljöpåverkan, t ex växthusgaser i kategorin klimatförändring 
och övergödande ämnen i kategorin eutrofiering. Många emissioner kan påverka miljön på 
flera olika sätt, t ex kan kväveoxider (NOx) bidra till försurning och bildning av marknära 
ozon. Därmed är det viktigt att påpeka att den totala emitterade mängden ska sorteras in i 
samtliga av de berörda kategorier [16]. 
 
4.2.7.2 Karakterisering 
Efter klassificeringen följer karakterisering där de olika bidragen under respektive kategori 
viktas samman till ett enda tal så att den totala påverkan från varje kategori erhålls. Detta görs 
med olika index som baseras på naturvetenskaplig kunskapsbas, s.k. karakteriseringsfaktorer 
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[16]. CO2 som påverkar växthuseffekten brukar ges index 1. Dikväveoxid (N2O) är en annan 
gas som påverkar växthuseffekten, men som anses ha 310 gånger större påverkan jämfört med 
CO2. Därmed ges N2O index 310. På samma sätt finns framtagna index för alla andra 
växthusgaser. Karakteriseringsfaktorn för ett ämne inom en kategori multipliceras med 
samma ämne från inventeringsresultatet. Slutligen summeras all påverkan och ett värde 
erhålls, exempelvis koldioxidekvivalenter, för den påverkan som produkten har på 
växthuseffekten. Samma sak görs för alla övriga miljöpåverkanskategorier [23]. 
 
Det har i vissa fall föreslagits lämpligt att införa ytterligare ett moment mellan karakterisering 
och värdering benämnd normalisering. Normalisering innebär att data från karakteriseringen 
relateras till den totala omfattningen av en viss miljöpåverkanskategori inom ett definierat 
område och inom en viss given tid [21]. Om normalisering tillämpas beror dock på vilken 
miljöpåverkansmetod som används i studien. 
 
4.2.7.3 Värdering/Viktning 
Det tredje delmomentet är värdering/viktning. Viktningen innebär att alla 
miljöpåverkanskategorier vägs samman till ett enda tal för miljöpåverkan. Sammanvägningen 
görs genom att olika miljöeffekter viktas utifrån någon form av värderingsgrund. 
Värderingsgrunder kan vara enskilda individers eller samhällets politiska och/eller moraliska 
värderingar. Viktningen uttrycker relationen mellan värderingar i samhället och förändringar i 
natursystemen. Eftersom värderingsgrunderna kan variera finns det en mängd olika 
viktningsmetoder som vid en jämförelse kan ge skiftande resultat [12]. Därmed är det viktigt 
att välja den viktningsmetod som passar de syften som angetts vid fastsällandet av mål och 
omfattning av studien. Viktning bör därför endast användas i sammanhang då det är 
nödvändigt att göra inventeringsresultaten mer lättolkade, alternativt att flera olika 
viktningsmetoder används parallellt [16]. 
 
Värderingsmetoder får inte användas om resultatet från en LCA skall kommuniceras extern 
enligt ISO 14042 [7]. 
 
4.2.8 Tolkning 
Sista momentet i en LCA är tolkning. Syftet med tolkningsfasen är att analysera studiens 
resultat, utvärdera och förklara dess begränsningar och osäkerheter samt att komma fram till 
slutsatser och rekommendationer [12]. Det finns ännu ingen utarbetad metodik för att 
analysera osäkerheter och begränsningar, bara ett antal hjälpmedel [14]. Dessa hjälpmedel kan 
vara att utföra en känslighetsanalys eller en osäkerhetsbedömning. Båda dessa analyser 
lämpar sig bäst i olika dataprogram, då det är olika varianter av statistiska analyser som 
genomförs. Känslighetsanalysen är en systematisk procedur för att bedöma effekterna som 
valda metoder och data har på studiens resultat. Genom att analysera vilken inverkan 
variationen av en nyckelparameter har på resultatet av LCA då övriga parametrar förblir 
oförändrade kan det bestämmas om valda metoder och data påverkar resultatet i studien. 
Osäkerhetsanalysen syftar däremot till att fastställa inom vilka intervall som modellens 
resultat kan variera, beroende på de samlade effekterna av variationer i inventeringsdata. Den 
omfattar en kvantitativ uppskattning av osäkerheterna i de tre faserna definition av 
mål/omfattning, inventering och miljöpåverkansbedömning [12]. 
 
I de flesta fall görs en bedömning och ej någon egentlig analys. Men är det en större studie 
avsedd för extern kommunikation, eller en studie som jämför olika alternativ bör dessa 
analyser genomföras [14]. I denna studie kommer endast en diskussion kring de osäkerheter 
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som finns i materialet genomföras. Detta för att det endast är ett alternativ som kommer 
granskas.  
 
4.3 Metod för miljöpåverkansbedömning i fallstudien 
I studien tillämpas en miljöbedömningsmetod som baseras på en tolkning av de svenska 
miljökvalitetsmålen [7]. Metoden är vald för att den passar syftet med uppsatsen att utreda om 
den indirekta konsumtionen av premixer utgör en betydande miljöaspekt kopplat till de mål 
som ställs upp i de nationella miljökvalitetsmålen. Genom att tillämpa den så kallade 
normaliseringsmetod som beskrivs nedan för en LCA som omfattar en individs årliga 
miljöpåverkan går det att göra en bedömning om dennes livsstil är ekologisk hållbar, med 
utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen.  
 
De 15 svenska miljökvalitetsmålen är en blandning av miljöpåverkanskategorier och vad som 
kan kallas skyddsobjekt. Ett skyddsobjekt är något man vill bevara eller just skydda, medan 
de olika miljöpåverkanskategorierna är de olika sätt som skyddsobjekten skadas på. I figur 4.4 
framgår det en uppdelning av de 15 miljökvalitetsmålen. 
 

 
Figur 4.4, Omstrukturering av de 15 miljöpolitiska målen, indelat i miljöpåverkanskategorier, de politiskt förankrade 
skyddsobjekten och ytterligare en indelning i tre övergripande skyddsobjekt inspirerad av ISO. Numreringen i figuren 
refererar till numret på miljökvalitetsmålet vars originalbenämning har förenklats i denna bild [7].  
 
Miljöpåverkansbedömningen är uppdelad i två steg, först görs en bedömning av olika 
emissioners bidrag till olika miljöpåverkanskategorier genom klassificering och 
karakterisering. Därefter sker en normalisering av de olika miljöpåverkanskategoriernas för 
att bedöma om de kan anses vara hållbara. Normaliseringen gör det möjligt att ge en 
övergripande total bedömning om produktens miljöprestanda utan att tillämpa direkta 
värderingar [7]. 
 
Normaliseringsproceduren som tillämpas i den utvecklade metoden bygger i sin tur på två 
steg. Första steget utgår från att det finns en bedömning av vilken utsläppsbelastning etc. som 
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kan accepteras utan att äventyra det framtida hållbara samhället. För miljökvalitetsmålen finns 
det formulerat olika utsläppstak för hur ett långsiktigt acceptabelt miljötillstånd ska uppnås. 
Det är dessa utsläppstak som utgör grunden i normaliseringsmetoden. Utsläppens bidrag till 
en miljöpåverkanskategori räknas sedan om med hjälp av olika karakteriseringsfaktorer till ett 
samlat tal, t.ex. CO2-ekvivalenter för klimatpåverkan. I det andra steget görs en normalisering 
av den miljöpåverkan som kan anses acceptabel med avseende på det antal personer som finns 
i systemet, dvs. de personer i ett geografiskt område som bidrar till belastningen (här, 
Sverige). I tabell 4.5 visas de normaliseringsfaktorer som finns för olika 
miljöpåverkanskategorier efter beräkning enligt normaliseringsproceduren. 
Normaliseringsfaktorn anger hur mycket en person årligen kan påverka miljön utan att en 
hållbar framtid äventyras och anges som belastningsekvivalent i de olika 
miljöpåverkanskategorierna. 
 
Tabell 4.5, Normaliseringsfaktorer för olika miljöpåverkanskategorier [7] 
Miljöpåverkanskategori  Normaliseringsfaktor  Enhet i belastningsekvivalent 
Klimatpåverkan 4 500 kg CO2-ekv/pe. 
Ozonnedbrytning 0,00027 g CFC11-ekv/pe. 
Försurning 29 kg SO2-ekv/pe. 
Marknära ozon 1 100* Ppb h km2/pe. 
Övergödning 39 kg NO3

- ekv/pe.  
Humantoxicitet 1634 kg 1,4-dichloro-benzene ekv.  
Ekotoxicitet 1 [-] 
Biologisk mångfald 2,6 år ha/pe. 
* I metoden står det 1,1, ska dock vara 1 100 [39]. 
 
För att få fram den normaliserade miljöpåverkan för respektive kategori i det studerade 
systemet divideras summan som erhållits från karakteriseringen med aktuell 
normaliseringsfaktor. T.ex. om summan från karakteriseringen ger resultatet 1000 kg CO2 
ekv. i kategorin klimatförändring divideras den med aktuell normaliseringsfaktor i tabell 4.5. 
1000/4500= 0,22 Pe. Pe står för personekvivalent som är enheten för den normaliserade 
miljöpåverkan. Är kvoten av beräkningen1 Pe innebär det att det analyserade systemet ger 
upphov till en miljöpåverkan som motsvarar vad en person kan orsaka miljön i förhållande till 
de svenska nationella miljökvalitetsmålen 
 
I målbeskrivning och omfattning angavs att LCA skulle fokusera på resurser, energi och 
emissioner till luft, mark och vatten. Den energi som används utgör i grunden en resurs som 
förbrukas. Därmed kan energi och resurser slås ihop till en sammanlagd grupp. För tillfället 
saknas det en bedömning av resurskonsumtion i miljöbedömningsmetoden som har valts i 
denna studie. Anledningen till detta beror på att det inte finns ett samlat miljökvalitetsmål för 
denna aspekt. Istället värderas resurskonsumtionen som en indirekt miljöpåverkan. 
Resurskonsumtion uppstår när en resurs i samhället omvandlas till en emission till naturen. 
Denna omvandlingsprocess uppstår genom exempelvis användning av resursen fossila 
bränslen som omvandlas till emissioner till naturen. Vid denna omvandling uppstår således 
dels resurskonsumtion och dels en emission som utgör en direkt miljöpåverkan. Denna direkta 
miljöpåverkan som uppstår har en effekt på miljön såsom miljöpåverkanskategorierna 
eutrofiering, försurning osv. [7]. Detta innebär att det är tillräckligt att göra en 
miljöpåverkansbedömning på de emissioner som uppstår i systemet, då det är en konsekvens 
av användningen av resurser. 
 
För miljöpåverkansbedömningen har fyra stycken miljöpåverkanskategorier utsetts, 
klimatförändring, försurning, eutrofiering och marknära ozon. Dessa har valts dels beroende 
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på att de finns med i den miljöpåverkansmetod som valts i studien, samt dels för att det endast 
inom dessa kategorier finns framtagna uppgifter på medelsvenskens årliga miljöpåverkan 
Dessutom innefattar datamaterialet endast de nämnda kategorierna. Därmed har kategorierna 
biologisk mångfald, humantoxicitet och ekotoxicitet som finns med i Martin Erlandssons 
miljöpåverkans metod utgått. Genom det genomförda valet av miljöpåverkanskategorier 
innefattas för övrigt de flesta nationella miljökvalitetsmålen. De miljöpåverkanskategorier 
som valts i denna studie inverkar på de nationella miljökvalitetsmålen, enligt följande (bygger 
på figur 4.4): 
 
Försurning    1. Frisk luft 
Försurning    2. Grundvatten av god kvalitet 
Försurning, eutrofiering och klimatförändring 3. Levande sjöar och vattendrag 
Försurning, eutrofiering och klimatförändring 4. Myllrande våtmarker 
Försurning, eutrofiering och klimatförändring  5. Hav i balans och levande kust
        och skärgård 
Eutrofiering    6. Ingen övergödning 
Försurning    7. Bara naturlig försurning 
Försurning, eutrofiering, klimatförändring och Mark- 8. Levande skogar 
nära ozon 
Försurning, eutrofiering och klimatförändring och 9. Ett rikt odlingslandskap  
Marknära ozon 
Försurning, eutrofiering och klimatförändring 10. Storslagen fjällmiljö 
Försurning, klimatförändring och marknära ozon 11. God bebyggd miljö 
-    12. Gift fri miljö 
-    13. Säker strålmiljö 
-    14. Skyddande ozonskikt  
Klimatförändring   15. Begränsad klimatpåverkan 
 

5. Fallstudie 
I detta avsnitt beskrivs resultaten som framkom vid livscykelanalysen, dels inventeringsdata 
för premixen samt bedömningen om den indirekta konsumtionen av premixer per år utgör en 
betydande miljöaspekt. Först presenteras inventeringsanalysen (5.1). Därefter följer 
resultatet från miljöpåverkansbedömningen enligt vald metod (5.2). 
 
5.1. Inventeringsanalys 
Nedan följer en beskrivning över de resultat som inventeringen genererade i de olika stegen 
råvaruframställning, transporter och tillverkning för premix VKS K5.  
 
5.1.1. Råvaruutvinning 
Råvaruframställningen kommer att redovisas från grind till grind där inget annat anges. 
Studien tar därmed endast i beaktande in och utflöden från tillverkningen av råvaran till den 
aktuella råvaran för premixen lämnar fabriksgrinden. All data kring råvaruframställning 
angående energiförbrukning och emissioner presenteras i bilaga A. Nedan följer en kort 
beskrivning av varje råvaruframställning. 
 
Tillverkningen av vitamin A, D och E sker i Europa. Vitaminerna tillverkas genom en 
komplicerad syntetisk process. För att få fram exempelvis vitamin A utförs det ungefär 70 
stycken kemiska reaktioner [44]. De komplicerade processerna samt att hela 
tillverkningskedjan ger ett antal biprodukter förutom vitamin A, D och E, har medfört att det 
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varit väldigt svårt att få fram de material- och energiflöden som genereras för de specifika 
produkterna. Därmed har ingen information om tillverkningssteget erhållits.  
 
CoSO4 tillverkas i Brasilien [45]. För att framställa 1 ton av CoSO4 behövs det 359 kg 
svavelsyra (H2SO4) och 214 kg metallisk kobolt (Co). I reaktionen frigörs det sura ångor [46].  
 
Produktionen av MnO sker i Indien. För att producera MnO används manganmalm (MnO2). 
Första steget i tillverkningsprocessen är en upphettningsprocess i en masugn (800-850o C) där 
MnO2 reduceras till MnO. Detta görs med koks. Elektricitet används för att skapa ett sug i 
masugnen genom en typ av centrifug. Dock är denna konsumtion väldigt liten. Därefter sker 
en avkylning och malning av MnO till storlekar efter kundernas önskemål. Sista steget i 
tillverkningsprocessen är paketeringen. För att tillverka 1 ton av MnO behövs det ungefär 1,3 
ton MnO2 [48]. 
 
Genom att använda beredd aska av zink framställs ZnO. Tillverkningsprocessen börjar med 
en transport där någon variant av rening genomförs. Därefter mals och sållas olika fraktioner 
ut. Finfraktionen upphettas till 1100oC för att klorid- och blyföreningar ska avdunstas. 
Därefter nedkyls massan och ZnO erhålls [50].  
 
CaI tillverkas i Chile [51]. Ingen information om tillverkningsprocessen har erhållits.  
 
Tillverkningen av NaSe 4,5 % sker i Tyskland och går till genom att blanda natriumselenit 45 
% och kalciumkarbonat (CaCO3). Produkten paketeras därefter för vidare transport till kunder 
[55]. 
 
MgO tillverkas i Spanien. MgO framställs från mineralmalmen MgCO3. Brytningen sker i 
egen gruva. Efter brytningen upphettas malmen till 950oC för att pulveriseras. För att tillverka 
1 ton MgO åtgår det ungefär 2,35 ton malm [55]. 
 
Dolomitkalk tillverkas från en kalkstensliknande sten (dolomit, CaMg(CO3)2). Den 
selektivbryts i en gruva belägen i Mellansverige och genomgår torkning, krossning och 
siktning innan leverans. Selektivbrytning innebär att allt som bryts blir slutprodukter. Därmed 
uppstår inget gruvavfall [56]. Uppgifterna gäller från vaggan till grind dvs. uttag och förädling 
av råvara tills råvaran lämnar tillverkaren av dolomitkalk. 
 
Vetefodermjöl är en biprodukt som bildas vid tillverkning av vetemjöl. Spannmålen (77 000 
ton/år) som kommer till kvarnen genomgår först en grovrensning. Restprodukten (avrens 100 
ton år 2002) som uppstår går till värmepelletstillverkare. Därefter sker en noggrannare 
rensning innan malningen. Malningen sker mellan stålvalsar i något som kallas för valsstolar. 
Valsarna har olika grova räfflor och de sista valsarna är nästan helt släta. Av den spannmål 
som går in i malen blir ungefär 80 % vetemjöl, 15 % kli (skaldelar) och ca 5 % blir 
vetefodermjöl. Vetefodermjölet består av en blandning av finmalen skaldel och mjölpartiklar 
[57]. Alla uppgifter från leverantör har allokerats efter en s.k. fysikalisk parameter, dvs. efter 
mängden utgående producerade produkter från systemet, se bilaga A (tabell A7) för beräkning 
av allokering. 

Produkten Celite white silica är ett hjälpmedel som gör att premixen rinner bättre. Produkten 
tillverkas i Spanien [58]. Inga uppgifter har erhållits angående tillverkningsprocessen.  
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5.1.2. Transport 
För information om transporter och transportsträckor hänvisas till bilaga B. För beräkning av 
transporternas miljöpåverkan för premixen har beräkningsprogrammet NTMcalc version 1.0.1 
använts. De antaganden som har utförts angående transporterna (beskrivna i 4.2.6.2.) och 
resultat från beräkningarna visas i bilaga C. 
 
5.1.3. Tillverkning av premix VKS K 5 
Tillverkningsprocessen av premixen VKS K5 är en blandning av råvarorna i förhållandet som 
visas i tabell 5.1. I tillverkningssteget har allokering enligt viktsamband utförts. Ett antagande 
som utförts i anknytning med allokeringen är att energiförbrukningen kan fördelas jämnt på 
alla produkter som produceras [42], se bilaga D för beräkning. Aktuell elförbrukningen utgörs 
av grön el. I inventeringsresultatet används dock svensk genomsnittsel då ingen information 
angående produktionen av den gröna elen har erhållits.  
 

Tabell 5.1, Fördelningen av respektive råvara i premix VKS K5. 
 

Råvara Andel i premix (%) 
MgO 78,4 
ZnO 2,6 
Dolomitkalk 7,5 
Vitamin E 3,2 
Vetefodermjöl 5,5 
CoSO4 0,036 
MnO 1,6 
CaI 0,032 
Selen 0,35 
Vitamin A 0,48 
Vitamin D 0,064 
Cellite White Silica 0,02 

 
5.2. Miljöpåverkansbedömning av fallstudie 
En sammanställning av inventeringsdata som kommer att användas i 
miljöpåverkansbedömningen redovisas i bilaga E. Dessa inventeringsdata utgör grunden i 
LCA som avser att belysa om den indirekta konsumtionen per individ och år i Sverige utgör 
en betydande miljöaspekt. 
 
Ungefär 8857 ton premixer konsumeras årligen i Sverige [40]. Detta innebär att varje individ 
årligen indirekt konsumerar 0,99 kg, vid en befolkningsmängd på ca 8,9 miljoner människor 
[35]. Följande beräkningar bygger härmed ej på den funktionella enheten (FE) ett ton utan på 
den mängd som indirekt konsumeras per år och person i Sverige. 
 
5.2.1 Klassificering och karakterisering 
Klassificering innebär att resultaten från inventeringen sorteras in under de olika 
miljöpåverkanskategorierna. Endast de ämnen som finns med som inventeringsdata utifrån de 
valda förutsättningarna redovisas. Se tabell 5.2 för klassificering. I bilaga F redovisas 
klassificeringen av inventeringsresultaten. 
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Tabell 5.2, Klassificering i olika miljöpåverkanskategorier av de data som genererats vid inventeringen. De 
emissioner som går till vatten är markerade med (V) resterande emitteras till luft. 
Emissioner (g/FE) Klimatförändring Försurning Eutrofiering Marknära ozon 
CO2 X    
N2O X  X  
CO    X 
CH4  X    
SO2  X  X 
NOx  X X  
NH3   X X X 
N-tot. (V)   X  
PO4 (V)   X  
COD (V)   X  
 
Karakterisering är ett sätt att beskriva det potentiella bidraget till en miljöpåverkanskategori. 
För karakteriseringsfaktorer för de olika ämnena se bilaga G. Beräkningar har utförts för 
samtliga inventeringsdata som berörs av de utvalda miljöpåverkanskategorierna (bilaga H). I 
tabell 5.3 framgår det en sammanställning av karakteriseringen för respektive livscykelsteg 
och miljöpåverkanskategori med avseende på den indirekta konsumtionen av premixen per år 
och person i Sverige. 
 
Tabell 5.3, Sammanställning av karakteriseringen från inventeringsdata med avseende på den indirekta 
konsumtionen per individ och år. 
 Klimatförändring 

[g CO2-ekv.] 
Försurning  
[g SO2-ekv.] 

Eutrofiering  
[g NO3-ekv.] 

Marknära ozon 
[ppb h/km2 and 
substance] 

Råvaruframställning 822 0,26 0,21 0,002 
Transport 40,1 1,23 0,34 0,014 
Tillverkning  5,8 0,07 0,01 0,0001 
Summa 868 1,56 0,56 0,016 
 
5.2.2. Normalisering 
För att kunna göra en bedömning om den indirekta konsumtionen av premixen är en 
betydande miljöaspekt utförs en s.k. normalisering. Enligt den miljöpåverkansmetod som 
Martin Erlandsson har utvecklat utförs normaliseringen med de normaliseringsfaktorer som 
han har tagit fram, tabell 4.5. Som beskrivs i kapitel 4.3 är 1 Pe den miljöpåverkan som en 
person per år kan orsaka samhället utan att hota en ekologisk hållbar utveckling i förhållande 
till miljökvalitetsmålen. Följande resultat erhålls från normaliseringen: 
 
För miljöpåverkanskategorin klimatförändring: 
 
 868 = 0,193 mPe 
4 500 000 
 
För miljöpåverkanskategorin försurning: 
 
 1,56  = 0,054 mPe 
29 000 
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För miljöpåverkanskategorin eutrofiering: 
 
 0,56 = 0,014 mPe 
39 000 
 
För miljöpåverkanskategorin marknära ozon: 
 
 0,016 = 0,015 mPe 
1 100 
 
För att se den normaliserade miljöpåverkan för respektive steg i livscykeln hänvisas till bilaga 
I. Figur 5.5 åskådliggörs den normaliserade miljöpåverkan i respektive 
miljöpåverkanskategori som utgörs av en individs årliga indirekta konsumtion av premix VKS 
K5. 
 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Klimatförändring

Försurning

Eutrofiering

Marknära ozon

mPe

Råvarufram.
Transporter
Tillverkning

Figur 5.5. Den miljöpåverkan som den årliga indirekta konsumtionen av premixen utgör i olika miljöpåverkanskategorierna, 
angivet i millipersonekvivalenter. 

 
Som nämnts är1 Pe den gräns som en individ årligen kan belasta miljön utan att en ekologisk 
hållbar livsstil äventyras utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Utifrån de givna 
förutsättningarna i studien verkar den indirekta konsumtionen av premixen per individ och år 
ej utgöra en betydande miljöaspekt. Dock har den indirekta konsumtionen av premixen en 
miljöpåverkan som kan härledas till framförallt råvaruframställning och transporter, se figur 
5.5. Den miljöpåverkanskategori som har större inverkan än de andra är klimatförändring. 
Den stora inverkan från råvaruframställningen i denna kategori beror på höga emissioner av 
växthusgasen CO2 (bilaga H, tabell H1). Genom att gå tillbaka och titta på 
inventeringsresultaten visar det att detta beror på den stora andelen av MgO i premixen 
(bilaga A tabell A5). Produktionen av MgO genererar 97.5 % av den totala emissionen av 
CO2 i råvaruframställningen.  
 
I kategorierna försurning, marknära ozon och eutrofiering är det transporterna som har en 
signifikant betydelse. Detta beror på de långa transportsträckorna samt användning av fossila 
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bränslen som genererar emissioner som främst belastar kategorierna försurning och 
eutrofiering (NOx och SO2, bilaga H, tabell H2 och H3). Utsläpp av NOx påverkar även 
kategorin marknära ozon. 
 
Tillverkningssteget för premixen har under givna förutsättningar i studien försumbar 
miljöpåverkan i förhållande till den indirekta konsumtionen per år och individ. 
 

6. Diskussion  
I detta kapitel förs först en diskussion kring svårigheter och begränsningar i använd metodik. 
Därefter följer en tolkning av resultatet och jämförelsen med den miljöpåverkan en individ 
årligen ger upphov till, för att bedöma om den årliga indirekta konsumtionen per person 
utgör en betydande miljöaspekt i förhållande till den miljöpåverkan en individ i Sverige 
årligen ger upphov till. I stycke 6.3 följer en diskussion kring hur premixtillverkningen i 
foderindustrin kan bidra till ekologisk hållbar utveckling och fördelen med att kunna koppla 
de nationella miljökvalitetsmålen till en specifik konsumtion av en produkt. 
 
6.1 System- och metodikbegränsningar 
Arbetet med att insamla miljödata om de olika stegen i LCA, speciellt råvarorna, har varit ett 
tidskrävande arbete. För att få information om material och energiflöden i de olika 
processerna har företagets mentalitet haft en avgörande roll. Det har inte varit några problem 
att få fram uppgifter från svenska företag, medan det har varit svårare att få från de utländska 
företagen. De uppgifter som krävs för en LCA anses vara företagshemligheter. Detta är inget 
ovanligt problem vid LCA [se t.ex. 29]. Tillgången till data är vanligen en svag länk i LCA. 
För närvarande görs det bl.a. insatser för att ta fram generella databaser för exempel 
råmaterial och olika typer av processer [21]. Genom att utveckla branschspecifika databaser 
med generella uppgifter kan problemet minskas, dock uppstår då problematiken att LCA 
bygger på genomsnittsdata och inte specifika data. 
 
Det är viktigt att poängtera att den här undersökningen innehåller dataluckor, osäkerheter och 
antaganden som måste beaktas vid bedömning av resultatet. Vid dataosäkerheter har data som 
för processen ger fördelaktiga resultat använts. Exempelvis kvantifierade inte producenten av 
MnO i Indien de emissioner som uppstår från förbränning av ved. I Indien finns säkert inte 
samma reningsutrustning eller anläggningar som här i Sverige. Ändå har emissionsvärden 
från anläggningar i Sverige använts. Ett annat exempel är att i studien har europeisk 
sammansättning av elproduktionen tillämpats istället för Brasiliens sammansättning, då denna 
inte är känd. Detta har utförts för att det är bättre att göra approximationer istället för att sätta 
värdet till noll. När ett värde sätts till 0 i en LCA indikerar det att den aktuella processen ej 
har någon miljöpåverkan. I de fall approximationer varit svåra har processen uteslutits från 
LCA. Analysen täcker in ungefär 96 % av premixens råvaruframställningen och ca 96 % av 
premixens transporter.  
 
För transport har genomsnittsdata för Sverige använts. Detta påverkar säkerligen de faktiska 
förhållandena då de flesta transporter sker utanför Sverige, som dessutom kanske inte alls har 
samma krav på förbränningsteknik. För att få ett mer säkert resultat borde de rådande 
förhållandena för respektive transport utredas mer noggrant för att därefter göra en bättre 
bedömning. Användandet av genomsnittsdata ger dock en indikation på transporternas 
miljöpåverkan för premixen. Dessutom förmedlas de flesta råvarorna av agenter och olika 
omlastningar sker vid lagringsplatser. Vid beräkningarna i NTMcalc har beräkningar utförts 
på den del som ingår i premixen från producent till Lactamin AB. I verkligheten transporteras 
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inte bara ett par kg utan det är större volymer som beställs och lagras i olika lager. Den 
miljöpåverkan som erhållits skulle därmed kunna antas vara överskattad. Dock har 
beräkningsprogrammet en inbyggd allokeringsmetodik som allokerar miljöbelastningen, 
varpå det inte har så stor betydelse att det endast är ett par kg som följts och inte de faktiska 
mängder som transporteras.  
 
I Sverige har vi väldigt bra kontroll på vad fabrikerna genererar för material- och 
energiflöden. En fråga som är värd att ställa är hur bra den kontrollen är i exempelvis Indien, 
Brasilien och Chile där några aktuella råvaror tillverkas. Det kan vara så att aktuella fabriker 
inte vet vad för emissioner deras produktion genererar vilket medför att en del uppgifter 
saknas som eventuellt skulle ha påverkat resultatet. Exempelvis har producenten av 
koboltsulfat ej kvantifierat de ångor som bildas av H2SO4. Dessa ångor bidrar starkt till 
försurningsproblematiken.  
 
Flera av nämnda begränsningar är vanliga för LCA och beror på brister i tillgången på data 
och begränsningar i LCA-metodiken [7]. Denna LCA tillämpar inga subjektiva 
bedömningsmetoder [7]. Totalt sett måste man vara medveten om att resultatet från en LCA 
(såväl som andra analysmetoder) kan innehålla okända brister. I denna studie har 
informationskällor, antaganden och avgränsningar redovisats så noggrant som möjligt för att 
läsaren själv kan följa och granska resultaten. Studien kan inte göra anspråk på att vara 
heltäckande eftersom alla relevanta miljöaspekter inte kunnat bedömas med vald 
miljöpåverkansmetod samt att alla flöden inte kunnat kartläggas. Ett exempel är ångor av 
H2SO4 som emitteras till luft från tillverkningen av CoSO4, vilket starkt bidrar till 
försurningsproblematiken. Detta medför att det är viktigt att förbättra datakvaliteten och täcka 
de dataluckor som existerar för att dra säkra slutsatser om miljöpåverkan för den indirekta 
konsumtionen av premix VKS K5. De resultat som framkommit här indikerar främst 
storleksordningar, men de är troligen inte mindre än den miljöpåverkan som framkommit.  
 
6.2 Resultat 
De resultat som en LCA-studie presenterar kan inte tolkas fristående från de mål- och syfte- 
definitioner som ligger till grund för studiens utförande [12]. Anledningen till detta är att 
dessa delar hänger samman, resultaten beror på det syfte och de avgränsningar som görs i 
studien. De tolkningar som kan utföras utifrån de givna förutsättningarna i studien är att 
premixen VKS K5 inte är en betydande miljöaspekt i förhållande till de svenska nationella 
miljökvalitetsmålen baserad på en individs konsumtion. Det är dock intressant att bedöma om 
denna konsumtion utgör en betydande miljöaspekt i förhållande till medelsvenskens totala 
miljöpåverkan. I en rapport har det utförts en undersökning på en individs totala 
miljöpåverkan under ett år [28]. Författaren till rapporten kom fram till de uppgifter som visas 
i figur 6.1. 
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Figur 6.1. En individs årliga bidrag till olika miljöpåverkanskategorier i enheten 0,001 personekvivalenter (mPe) [28]. 

 
Figuren visar att vi idag inte lever i ett samhälle som är ekologiskt uthålligt eftersom alla 
kategorier överstiger 1 pe. Den sektor som är intressant att jämföra med de resultat som 
erhållits i studien är livsmedelssektorn, då konsumtionen av premixer utgör det första steget i 
en lång livsmedelskedja. En individs årliga miljöpåverkan genom den årliga 
livsmedelskonsumtionen i de olika miljöpåverkanskategorierna varierar. 
Livsmedelskonsumtionen utgör den största miljöpåverkan i kategorierna övergödning och 
försurning. Något som ej framgår i rapporten är om den indirekta konsumtionen av premixer 
är inkluderat i livsmedelssektorn eller om de resultat som framkommit i denna studie ska 
adderas till de befintliga uträkningarna. Detta innebär således att även om konsumtionen av 
premixer ej utgör en stor andel bör varje länk i livscykelkedjan minska sin påverkan så långt 
som möjligt. 
 
Utifrån de givna förutsättningarna i studien orsakade en individs årliga indirekta konsumtion 
av premixen minst miljöbelastning i miljöpåverkanskategorin eutrofiering. Dock utgör 
medelsvenskens årliga miljöpåverkan i livsmedelssektorn här den största belastningen. 
Livsmedelsektorn utgör ca 1430 mPe, vilket ej är en ekologisk hållbar livsstil. Detta innebär 
att det inte är den indirekta konsumtionen av premixen som står för den stora belastningen i 
denna kategori utan denna belastning utgörs främst av jordbrukets läckage av näringsämnen. 
Dock är det av stor vikt att alla länkar i livsmedelskedjan ser över den miljöpåverkan deras 
processer ger upphov till då det är framförallt här insatser behöver genomföras för 
livsmedelssektorn. 
 
En annan del som utgör en större miljöpåverkan i en individs årliga totala miljöpåverkan i 
livsmedelssektorn är kategorin försurning, 500 mPe. Jämförs denna siffra med 0,05 mPe så 
går det att göra den bedömningen att den indirekta årliga konsumtionen av premixen inte är en 
betydande miljöaspekt i förhållande till den miljöpåverkan en individ orsakar. Dock utgör 
transporterna en betydande andel av den miljöpåverkan som den indirekta konsumtionen ger 
upphov till per individ och år. Detta beror till stor del på att det är långa transporter, och 
framställningen av den energi som åtgår genererar emissioner som bidrar till eutrofiering och 
försurning. Det är främst NOx och SO2 som har den stora påverkan. För att minska denna 
påverkan skulle alternativet vara att minska transporterna genom att köpa in råmaterial från 
producenter närmare tillverkningen. Ett annat alternativ är att välja transporter som har 
minimal miljöpåverkan. Det är framförallt svavelhalten i de olika bränslena som används som 
ska tas i beaktande. 
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För klimatförändring utgör livsmedelssektorn ca 260 mPe. Resultatet från den här studien 
visade att den indirekta årliga konsumtionen av premixen utgör 0,18 mPe i 
miljöpåverkanskategorin klimatförändring. Även om konsumtionen av premixen utgör en 
relativt liten del i förhållande till livsmedelssektorns totala miljöpåverkan i denna kategori, så 
är andelen av miljöpåverkan störst i denna kategori jämfört med de andra 
miljöpåverkanskategorierna i studien. För att minska miljöpåverkan för den indirekta 
konsumtionen av premixen är det lämpligast att sätta in åtgärder inom denna kategori. Den 
största miljöpåverkan inom denna kategori utgörs av framställningen av MgO då 
framställningsprocessen genererar stora mängder CO2. De emissioner av CO2 som genereras 
vid framställningen antas komma från användningen av fossila bränslen till 
energiproduktionen. MgO är en råvara som utgör 78,4 % av premixen. Val av MgO- 
tillverkningsprocess kan därmed ha signifikanta betydelser för den totala miljöpåverkan som 
utgörs av den indirekta konsumtionen per person och år för premixen.  
 
Statistik som rör jordbrukets utsläpp av klimatpåverkande gaser får efter beräkningar med 
vald miljöbedömningsmetod (CO2-ekv/individer i Sverige * 4500) 220 mPe och industrin i 
Sverige får 150 mPe år 2000 [33]. Den miljöpåverkan som omfattas av konsumtionen av 
livsmedel innefattas av bl.a. båda dessa sektorer. Jordbrukets utsläpp av klimatpåverkande 
gaser är den sektor som helt ingår i livsmedelssektorn, medan industrisektorn innefattar flera 
andra sektorer. Därmed är siffrorna ej helt jämförbara men ger en indikation på olika sektorers 
miljöpåverkan per individ i förhållande till miljökvalitetsmålen. 
 
Den andra miljöpåverkanskategorin som utgörs av en större andel miljöpåverkan från 
konsumtionen av premixen utifrån givna förutsättningar är marknära ozon. Detta beror på de 
långa transporterna som genererar ämnen som bidrar till bilandet av marknära ozon. De 
resultat som framkommit här är troligen inte mindre då emissioner av VOC och partiklar har 
uteslutits. Dessa har uteslutits då det i vald miljöbedömningsmetod kräver mer specificerade 
ämnen för att kunna beräknas, vilket ej erhållits från berörda parter. Val av 
miljöpåverkansmetod bygger på ett subjektivt val från författaren vilket är något som måste 
beaktas när tolkning av resultaten sker. Detta medför eventuellt att om en annan 
miljöpåverkansmetod använts kanske andra resultat erhållits.  
 
Det livscykelsteg som har en obetydlig miljöpåverkan för den indirekta konsumtionens totala 
miljöbelastning är tillverkningen. Anledningen till detta är att det ej uppstår betydande 
emissioner i detta steg. 
 
All framställning och konsumtion av olika varor bidrar till resurskonsumtion på ett eller annat 
sätt. Resurskonsumtionen har i denna studie betraktas som en indirekt miljöpåverkan, varpå 
det inte direkt går att avgöra om användningen av resurser är ohållbara. Dock kan slutsatsen 
dras att det främst är användningen av fossila resurser som bidrar till den miljöpåverkan som 
den indirekta konsumtionen av premixen per individ har i de olika 
miljöpåverkanskategorierna. 
 
Även om LCA-metodiken är standardiserad av ISO så varierar systemgränser, allokeringar 
etc. mellan olika LCA. Därför bör olika LCA ej jämföras med varandra, vilket är viktigt att ha 
i åtanke [19]. Men de studier som gjorts visar att foder står för en betydande del av en 
animalieprodukts totala miljöpåverkan [3]. I de analyser som gjorts framkommer det att det 
särskilt är transporterna från de utländska tillverkarna till de svenska fodertillverkarna som 
utgör den största miljöbelastningen [36]. Även en annan liknande rapport visade att en stor del 
av miljöpåverkan låg hos bl.a. transporterna [10]. Transporternas användning av fossila 
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bränslen är en del som foderindustrin måste ta i beaktande, särskilt de långa 
transportsträckorna om miljöpåverkan för den indirekta konsumtionen ska minska per individ 
och år. Emissioner som uppstår i samband med transporter bidrar bl.a. till försurnings och 
övergödningsproblematiken samt bildandet av marknära ozon. Transporterna bidrar även till 
att påverka klimatförändringen. Dock visade fallstudien att det var råvaruframställningens 
användning av fossila resurser som i huvudsak bidrog till denna effekt. Foderindustrin kan 
minska sin miljöpåverkan genom att främst minska användningen av fossila resurser vid 
råvaruframställning och för transporter. Dessa bidrag kan minskas genom bl.a. effektivare 
transportsystem och mindre transportsträckor samt att förnyelsebara energikällor används vid 
råvaruframställningen. 
 
Sammanfattningsvis går det att göra den bedömningen att den indirekta årliga konsumtionen 
av premixer per person ej utgör en betydande miljöaspekt i förhållande till den årliga 
miljöpåverkan orsakad av livsmedel kopplat till de nationella miljökvalitetsmålen per person. 
 
I studien har den årliga konsumtionen av samtliga premixer i Sverige utgjort grunden för 
beräkningarna. Kanske hade det varit bättre om undersökningen endast utgått från 
konsumtionen av premixer för nötkreatur, då premix VKS K5 utgör en typisk premix för nöt, 
för att ge en mer rättvis bild. Det har dock varit av intresse att belysa den miljöpåverkan som 
uppstår via den totala indirekta konsumtionen av premixer och jämföra detta med 
medelsvenskens årliga miljöpåverkan då premixer brukar undantas i liknande studier. Den 
generalisering som utförts borde kanske ej ha gjorts då sammansättningen av premixer till 
svin och fjäderfä ser något annorlunda ut. Exempelvis innehåller dessa ingen magnesiumoxid 
som har utgjort den större aspekten för den miljöpåverkan som uppstår av den indirekta 
konsumtionen per år. Därmed kanske den miljöpåverkan som uppstår från den indirekta 
konsumtionen per individ och år för svin- och fjäderfäpremixer har något mindre 
miljöpåverkan än det som framkommit i studien. 
 
6.3 Omvärld 
Mänskliga aktiviteter ger och kommer alltid att ge upphov till miljöpåverkan. All denna 
miljöpåverkan har sitt ursprung i konsumtion av olika varor och tjänster. Livsmedelsektorn 
och foderindustrin är en del i samhället som ger upphov till konsumtion av varor. Det är 
därför det är viktigt att peka på vad företag ska arbeta med inom processen hållbar utveckling 
[6]. Utifrån den fallstudie och de förutsättningar som gäller för den kan slutsatsen dras att 
foderindustrin som bidrar till den indirekta konsumtionen av premixer ej utgör en betydande 
miljöaspekt i förhållande till en individs årliga miljöpåverkan kopplat till de svenska 
miljökvalitetsmålen. Även om den indirekta konsumtionen av premixen ej utgör en betydande 
miljöaspekt finns det delar i premixens livscykel som bör tas i beaktande. Ökar konsumtionen 
av animalieprodukter ökar indirekt produktionen av premixer. Då kanske de utmärkande 
delarna i livscykeln helt plötsligt är ohållbara. Det gäller att hela tiden utvärdera och sätta upp 
nya mål och medel för att skapa en hållbar utveckling, då begreppet är en process och inte ett 
mål [20].  
 
För att kunna utvärdera arbetet mot en hållbar utveckling behövs det användbara verktyg. 
Livscykelanalyser är ett verktyg som fortfarande befinner sig i utveckling. Verktyget är 
viktigt i ett företagsperspektiv och anses vara lämpligt att använda för ”hållbara företag” [6]. 
Dessutom anses det viktigt att miljömålsarbetet kan följas upp med så få parametrar som 
möjligt, men ändå omfatta så många miljökvalitetsmål som möjligt [18]. Genom att utföra 
LCA på produkter och på konsumtionen av produkter och använda en miljöbedömningsmetod 
som baseras på miljökvalitetsmålen finns en bra grund för att kontinuerligt utvärdera den 
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miljöpåverkan som branscher, företag och konsumtionen av varor utgör. Genom att analysera 
konsumtionen av enskilda produkters miljöpåverkan i olika företag i förhållande till 
miljökvalitetsmålen kan detta sedan på nationell nivå slås samman och en samlad effekt på 
miljömålen bedömas [18].  Detta leder till att nya mål och medel kan definieras, vilket är 
viktigt eftersom hållbar utveckling består av en process som hela tiden behöver omvärderas 
[6]. Den tillämpade normaliseringsmetoden som baseras på de nationella miljökvalitetsmålen 
i kombination med en individs årliga orsakade miljöpåverkan gör att livscykelanalyser kan 
användas för att bedöma om vi har en ekologisk hållbar livsstil. Miljökvalitetsmålen anger 
inte i dagsläget hur miljöpåverkan skall fördelas mellan exempelvis olika sektorer eller deras 
nyttigheter. Men via det som föreslagits här och den använda normaliseringsmetoden kanske 
en sådan bedömning går att genomföra i framtiden. 
 
I dagsläget berör LCA enbart den ekologiska dimensionen, men även de andra två 
dimensionerna som ingår i en hållbar utveckling bör beröras för att bli ett fullvärdigt verktyg i 
processen hållbar utveckling [6]. För att utveckla verktyget måste det däremot finnas metoder 
för att mäta och kvantifiera demokrati och jämställdhet etc. inom de andra dimensionerna. 
Hållbar utveckling behöver operationaliseras, men denna operationalisering får inte påverka 
så att helhets perspektivet försvinner. Livscykelanalysens ansats att belysa en produkts 
miljöpåverkan från ”vaggan till graven” kan komma att utgöra ett viktigt perspektiv för att 
reducera konsumtionens negativa påverkan på hållbarhetsaspekterna. 

7. Slutsatser 
Denna studie har genererat inventeringsdata för premix VKS K5 samt bedömningen om den 
indirekta konsumtionen utgör en betydande miljöaspekt i förhållande till den individs totala 
miljöpåverkan per år kopplat till de nationella miljökvalitetsmålen. Utifrån gällande 
förutsättningar i studien har det framkommit att den miljöpåverkan som premix VKS K5 
utgör, ej är en betydande miljöaspekt i relation till den indirekta konsumtionen och 
medelsvenskens årliga miljöpåverkan utifrån miljökvalitetsmålen. Men det finns delar i 
foderindustrins livscykelkedja som bör tas i beaktande. Dessa är transporter och 
råvaruframställningen. I båda dessa livscykelsteg är det användningen av fossila resurser som 
har betydelse för den totala miljöpåverkan för en individs indirekta konsumtion. 
 
Livscykelanalyser är ett verktyg som kan hjälpa företag och branscher att identifiera 
betydande miljöaspekter i livscykelkedjan. Genom att i livscykelanalysen använda en 
miljöbedömningsmetod som baseras på de nationella miljökvalitetsmålen kan 
miljömålsarbetet utvärderas och nya mål upprättas. Livscykelanalyser kan därmed bli ett 
viktigt verktyg i som kan komma att utgöra ett viktigt verktyg för att uppnå en ekologiskt 
hållbar utveckling. 
 
 



 28

8. Referenser 
 
8.1. Tryckta källor 
 

1. Andersson, K. (1998) Life Cycle Assessment (LCA) of Food Products and Production 
Systems, Department of Food Science, Chalmers University of Technology, Chalmers 
Reproservice, Göteborg 

 
2. Baumann, H. (1998) Life Cycle Assessment and Decision Making- theories and 

practices. PhD thesis. Chalmers tekniska högskola, Göteborg 
 

3. Cederberg, C. (2002) Life cycle assessment (LCA) of animal production, Department 
of applied environmental science, Göteborg University, Göteborg 

 
4. Elforsk (1996) Rapport 69:8 B, Handbok för branschrapport emissioner och 

tillståndsvillkor kraft- och värmebranschen,  
 

5. Ekbom, L., Larsson, S. & Bergström L. (1997) Tabeller och formler för NV-
programmet- matematik, fysik, astronomi, kemi, energi och miljö, Daleke Grafiska 
AB, Malmö 
 

6. Gabrielsson, S. (2001) Hållbar utveckling hos företag - förslag till ett annorlunda 
ledningssystem. Institutionen för ekonomi och Informatik, Institutionen för 
Energiteknik, Mälardalens högskola.  

 
7. Erlandsson, M. (2002) Miljöbedömningsmetod baserad på de svenska 

miljökvalitetsmålen- visionen om det framtida hållbara folkhemmet, IVL-rapport B 
1509, Stockholm 

 
8. ISO 14 040 Miljöledning – Livscykelanalys, principer och struktur, International 

standardisation organisation ISO 14 040:1997. 
 

9. Karlson, L. (2002) Life Cycle Assessment (LCA) - a Sustainable Management Tool? 
Royal Institute of Technology, KTH Department of Industrial Economics and 
Management, Universitetsservice US AB, Stockholm 

 
10. Kämpe, G. (2000) Bedömning av animaliefoders miljöpåverkan - metod och kriterier, 

Institutionen för industriell teknologi, Mitthögskolan 
 

11. Larsson, A. (2002) Den hållbara utvecklingens idé – från vision till verklighet. En 
analys av begreppet hållbar utveckling och dess praktiska användning på regional 
nivå, Institutionen för Tematisk Utbildning och Forskning, Linköpings Universitet 

 
12. Lindahl, M, Rydh, C.J. & Tingström J. (2001) En liten lärobok om livscykelanalys, 

3:e uppl., Högskolan i Kalmar, Kalmar 
 

13. Lindfors, L-G. et al, (1995) Nordic Guidelines on Life-Cycle Assessment. Nord 
1995:20. Nordic Council of Ministers. Köpenhamn 



 29

 
14. Marcus, H-O. (1999) LCA i miljöanpassad produktutveckling, AFR-kompendium 8, 

Naturvårdsverket, Stockholm 
 

15. Microsoft Autoroute 2001 
 

16. Naturvårdsverket rapport 4537, (1996) Vägledning för Livscykelanalyser LCA -
sammanfattning av LCA-Norden. Naturvårdsverket förlag, Stockholm 

 
17. Naturvårdsverket (1998) Svensk LCA-forskning - tillbakablick och framtida 

utveckling, AFR-rapport 199, Naturvårdsverket, Stockholm 
 

18. Naturvårdsverket rapport 5229, (2002) Kunskap om produkters miljöpåverkan - 
tillgång, behov och uppbyggnad av livscykeldata, Naturvårdsverkets förlag, 
Stockholm 
 

19. Nordström, J. (1999) Livscykelanalys av industriell avfallshantering - En studie vid 
Östrands massafabrik, Institutionen för samhällsbyggnadsteknik Luleå Tekniska 
Universitet 

 
20. Regeringens skrivelse, Skr. 2001/02:172. Sammanfattning av regeringens skrivelse 

2001/02:172 - Nationell strategi för hållbar utveckling, Danagårds Grafiska, 
Stockholm 

 
21. Ryding, S-O., et al (1998) Miljöanpassad produktutveckling, Förlags AB 

Industrilitteratur 
 

22. SOU 1997:105. Agenda 21 i Sverige. Fem år efter Rio – resultat och framtid. Statens 
offentliga utredningar, slutbetänkande från nationalkommittén för Agenda 21. 
Ljunglöfs offset, Stockholm 

 
23. Törnblom, C. (1996) Batterier ur ett miljöperspektiv – jämförande studie genomförd 

med LCA, Institutionen för fysik och mätteknik LiTH-IFM-Ex-667 Linköpings 
Tekniska högskola 

 
24. Welford, R. (1995) Environmental strategy and sustainable development. Routledge, 

London 
 

25. Welford, R. (2000) Corporate Environmental Management. Towards Sustainable 
Development. Earthscan Publications Ltd, London 

 
26. Zetterberg, L., Åhman, M. & Hansén O. (2001) Sveriges branschers miljöpåverkan - 

indikatorer för uppföljning mot nationella miljömål, IVL Rapport B 1430, Stockholm 
 
8.2 Ej tryckta källor 
 

27. Miljörapport för Lactamin AB år 2002, (2003), Lactamin AB 
 



 30

28. Erlandsson, M. (2003), Produkters miljöpåverkan från svensk privatkonsumtion 
utifrån ett individperspektiv kopplat till miljömålen. Naturvårdsverket, Stockholm 
2003-03-21 (i tryck) 

 
29. Kämpe, G. Förstudie av foderråvarors miljöpåverkan, Lantmännen, Fodergruppen för 

gemensamt miljöarbete ODAL, Animalidivisionen 
 

8.2.1 Internetkällor 
 

30. Livscykelanalys, 
http://www.lwr.kth.se/grundutbildning/1m1050/Kursmaterial/projects2002/LCA.doc 
senast den 17/5 2003 
 

31. Länsstyrelsen Jönköpings län, (2002) Miljömål för Jönköpings län. Länsstyrelsen, 
Jönköping http://www.f.lst.se/verksamh/Miljoarb/rammiljo.htm senast 25/4 2003 
 

32. Naturvårdsverkets hemsida, http://www.naturvardsverket.se senast den 13/5 2003 
 
 

33. Naturvårdsverket, Anna Forsgren, Analys av utsläpp av växthusgaser, PM 02.12.19, 
http://www.naturvardsverket.se senast den 1/9 2003 
 

34. Nätverket för transporter och miljö, NTMcalc version 1.0.1, http://www.ntm.a.se 
senast den 9/5 2003 
 

35. Statistiska centralbyrån, befolkningsstatistik för juni 2002, http://www.scb.se senast 
den 1/9 2003 
 

36. Svensk producerat foder, http://home.swipnet.se/MuntersLantbruk/svensktfoder.htm 
senast den 17/5 2003 
 

8.2.2 Personlig kommunikation 
 

37. Andersson Kennet, Norrköping hamn och stuveri AB 
 

38. Carlsson Jan, Lactamin AB, 2003 
 

39. Erlandsson M, IVL (Svenska Miljöinstitutet AB), 2003 
 

40. Hansson Gerth, Lactamin AB, 2003 
 

41. Lundborg Anna, Energimyndigheten, 2003 
 

42. Nordström Håkan, Lactamin AB, 2003 
 

43. Stockfelt Per, Schenker, 2003 
 

44. Producent av vitamin A, D och E, 2003 
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46. Producent av koboltsulfat, 2003 
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49. Agent av zinkoxid, 2003 

 
50. Producent av zinkoxid, 2003 
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55. Producent av magnesiumoxid, 2003 

 
56. Producent av dolomitkalk, 2003 

 
57. Producent av vetefodermjöl, 2003 

 
58. Agent av Celite white cilika, 2003 
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Bilaga A 
Inventeringsresultat för framställning av råvaror 
I övriga utflöden används begreppen farligt avfall och ofarligt avfall. Med ofarligt avfall 
menas sådant avfall som går till förbränning och deponering, medan farligt avfall är avfall 
som måste omhändertas på ett säkert sätt i olika anläggningar avsedda för detta. 
 
Under kategorin metod i tabell klassificeras insamlingsmetoden. De inventeringsdata som 
erhållits har bedömts om de är uppmätta, uppskattat, beräknade, medelvärde eller statistik.  
 
Tabell A1, Råvaruåtgång, energiåtgång och emissioner för framställning av koboltsulfat relaterat till funktionell 
enhet (FE) samt ett ton av råvara.  
 
Koboltsulfat 

Datum för inventering Våren 2003 
Avgränsningar Avser endast tillverkning av CoSO4 och framställning av elenergi 
Källa Leverantör av CoSO4 
Enhet  Per ton CoSO4 Per FE Metod 
Råvaruåtgång (kg)     
 H2SO4  359 0,13 Uppmätt 
 Co 214 0,08 Uppmätt 
 Energiåtgång (MJ)     
 El * 

Kol 
Råolja 

Naturgas 
Uran (g) 

8,1** 
9,9 
2,7 
2,4 
0,03 

0,003 
0,004 
0,00097 
0,00086 
0,000012 

Uppskattat 
Beräknat 
Beräknat 
Beräknat 
Beräknat 

Utsläpp till luft (g)     
 Ångor från H2SO4 - -  
 CO2 * 1 069 0,38 Beräknat 
 CO * 0,85 0,0003 Beräknat 
 NOx * 3,0 0,0011 Beräknat 
 SO2 * 8,5 0,003 Beräknat 
 CH4 * 3,1 0,0011 Beräknat 
Utsläpp till vatten (g)     
Utsläpp till mark (g)     
Övriga utflöden (g)     

 Ospecificerat avfall 2 000 0,72 Uppskattat 
 
* Framställning för elproduktionen har inkluderats. Europeisk medelel har tillämpats då det inte är känt hur 
energisammansättningen förhåller sig i Brasilien. Emissioner för elproduktion adderas till utsläppen för 
produkttillverkningen. För inventeringsdata för europeisk medelel och energiinnehåll i bränslen hänvisas 
referens 12. Antagande att det är stenkol som används för elproduktion. 
 
** Leverantören av CoSO4 lämnade uppgiften 2,24 kW. Men jag har antagit att det var kWh som menades då det 
var energiåtgången som efterfrågades och inte effekten. 
 
- Uppgift saknas 
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Tabell A2, Råvaruåtgång, energiåtgång och emissioner för framställning av manganoxid relaterat till FE samt ett 
ton av råvara.  
 

Manganoxid 

Datum för inventering Våren 2003 
Avgränsningar Avser endast tillverkning av manganoxid 
Källa Producent av manganoxid 
Enhet  Per ton MnO Per FE Metod 
Råvaruåtgång (kg)     
 Manganmalm 1,3 0,02 Uppskattat 
Energiåtgång (MJ)     
 Koks 7025 112,4 Uppmätt 
 Brännved 414 6,6 Uppmätt 
Utsläpp till luft (g)     
 CO2 * 723 575 11 577 Beräknat 
 SO2 ** 8,3 0,13 Beräknat 
 Stoft ** 602 9,6 Beräknat 
 NOx       632*+39** =671  10,7 Beräknat 
 CO ** 21 0,3 Beräknat 
 NH3 ** 2 0,03 Beräknat 
 VOC ** 4 0,06 Beräknat 
 N2O ** 2 0,03 Beräknat 
Utsläpp till vatten (g)     
 Mangandamm 30000 480 Uppskattat 
 Aska av kol -   
Utsläpp till mark (g)     
Övriga utflöden      
 
* Producent har ej lämnat uppgifter på emissioner från tillverkningen. Dessa uppgifter har approximerats med 
hjälp av emissionsfaktorer för olika bränslen [4]. Där koks ej finns angivet har värden för kol använts, gäller för 
emissioner av NOx.   
 
** Emissioner för brännved har inhämtats från energimyndigheten. Typ av brännved har en försummande roll, 
det som påverkar är anläggningens utformning och teknik. Då inga uppgifter finns vad det är för typ av 
anläggning har värden approximerats från emissioner vid värmeverk som använder trädbränsle [41]. Aktuell 
förbränning av brännved i Indien har antagligen inte alls samma reningsteknik. 
 
- Uppgift saknas 
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Tabell A3, Råvaruåtgång, energiåtgång och emissioner för framställning av zinkoxid relaterat till FE samt ett ton 
av råvara.  
 

Zinkoxid 

Datum för inventering Våren 2003 
Avgränsningar Avser endast tillverkning av zinkoxid ** och framställning av elenergi 
Källa Producent av zinkoxid 
Enhet  Per ton ZnO Per FE Metod 
Råvaruåtgång (kg)     
 Beredd zinkaska 1 200 31,2 Uppmätt 
Energiåtgång (MJ)     
 Processenergi 4 700 129 Uppmätt 
 Naturgas 3499 90,97  
 El * 252 6,55 Uppmätt 
 Kol 308 8,0  
 Råolja 85,3 2,22  
 Naturgas 73 1,9  
 Uran (g) 0,8 0,021  
Utsläpp till luft (g)     
 Stoft 171 4,4 Uppmätt 
 Zn 10 0,26 Uppmätt 
 Pb 15 0,39 Uppmätt 
 SOx *** 42+264,6* = 306,6 7,97 Uppmätt 
 CO 414+ 26,5* =440,5  11,45 Uppmätt 
 NOx 934+ 94* =1028 26,73 Uppmätt 
 CH 337 8,8 Uppmätt 
 CO2 278 000+33 264* =311 

264 
8093 Uppmätt 

 CH4 * 95,8 2,49  
Utsläpp till vatten (g)     
Utsläpp till mark (g)     
Övriga utflöden      
 
* Framställning för elproduktionen har inkluderats. Europeisk medelel har tillämpats. Emissioner för 
elproduktion adderas till utsläppen för produkttillverkningen. För inventeringsdata för europeisk medelel och 
energiinnehåll i bränslen hänvisas till referens 12. Antagande att kol utgörs av stenkol för beräkning av 
energiinnehåll har gjorts. 

 
** Emissioner och energi från transporter under framställningen är inkluderat [50].  

 
*** Vid miljöpåverkansbedömningen antas SOx bestå av enbart SO2. 
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Tabell A4, Råvaruåtgång, energiåtgång och emissioner för framställning av natriumselenit 4,5 % relaterat till FE 
samt ett ton av råvara.  
 

Natriumselenit 4,5 % 

Datum för inventering Våren 2003 
Avgränsningar Avser endast tillverkning av natriumselenit 4,5 % och framställning av 

elenergi 
Källa Producent av natriumselenit 4,5 % 
Enhet  Per ton NaSe 4,5% Per FE Metod 
Råvaruåtgång (kg)     
 Natriumselenit 45% 100 0,35 Uppmätt 
 Kalciumkarbonat 900 3,2 Uppmätt 
 Energiåtgång (MJ)     
 El * 43** 0,15 Uppskattat 
 Kol 53 0,19 Beräknat 
 Råolja 15 0,05 Beräknat 
 Naturgas 13 0,05 Beräknat 
 Uran (g) 0,1 0,00034 Beräknat 
Utsläpp till luft (g)     
 CO2 * 5 676 19,9 Beräknat 
 CO * 4,5  0,02 Beräknat 
 NOx * 16 0,06 Beräknat 
 SO2 * 45 0,16 Beräknat 
 CH4 * 16 0,06 Beräknat 
Utsläpp till vatten (g)     
Utsläpp till mark (g)     
Övriga utflöden  (g)     

 Ofarligt avfall 15 200 53,5 Medelvärde 
 

* Framställning för elproduktionen har inkluderats. Europeisk medelel har tillämpats. Emissioner för 
elproduktion adderas till utsläppen för produkttillverkningen. För inventeringsdata för europeisk medelel och 
energiinnehåll i bränslen hänvisas till referens 12. Antagande att kol utgörs av stenkol för beräkning av 
energiinnehåll har gjorts. 
 
** Producenten av NaSe lämnade uppgiften 12kW. Men jag har antagit att det var kWh som menades då det var 
energiåtgången jag efterfrågade och inte effekten. 
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Tabell A5, Råvaruåtgång, energiåtgång och emissioner för framställning av magnesiumoxid relaterat till FE samt 
ett ton av råvara.  
 
Magnesiumoxid 

Datum för inventering Våren 2003 
Avgränsningar Avser endast tillverkning av MgO och framställning av elenergi 
Källa Leverantör av MgO 
Enhet  Per ton MgO Per FE Metod 
Råvaruåtgång (kg)     
 CO3Mg- malm 2 350 1 842 Uppskattat 
 Energiåtgång (MJ)     
 Petrocok** 

Naturgas 
El * 

Kol 
Råolja 

Naturgas 
Uran (g) 

7 868 
1 280 
226,8 
277,6 
76,7 
65,9 
0,75 

6 168,5 
1 003,5 
177,8 
217,6 
60 
51,7 
0,59 

Uppskattat 
Uppskattat 
Beräknat 
Beräknat 
Beräknat 
Beräknat 

Utsläpp till luft (g)     
     
 CO2  1 000 000 +29 938* 

=1 029 938  
807 471 Uppskattat 

Beräknat 
 CO * 23,8 18,68 Beräknat 
 NOx * 84,6 66,4 Beräknat 
 SO2 * 238 186,7 Beräknat 
 CH4 * 86,2 67,6 Beräknat 
Utsläpp till vatten (g)     
Utsläpp till mark (g)     
Övriga utflöden (g)     

 Ospecificerat avfall 350 000 274 400 Uppskattat 
 
* Framställning för elproduktionen har inkluderats. Europeisk medelel har tillämpats. Emissioner för 
elproduktion adderas till utsläppen för produkttillverkningen. För inventeringsdata för europeisk medelel och 
energiinnehåll i bränslen hänvisas till referens 12. Antagande att kol utgörs av stenkol för beräkning av 
energiinnehåll har gjorts. 
 
** Tillverkaren av MgO har angett det engelska ordet petrocok. Antar att det är koks som menas. Oavsett vad 
påverkar det ej miljöpåverkansbedömningen. 
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Tabell A6, Råvaruåtgång, energiåtgång och emissioner för framställning av dolomitkalk relaterat till FE samt ett 
ton av råvara.  
 
Dolomitkalk 

Datum för inventering Våren 2003 
Avgränsningar Avser endast tillverkning och brytning av dolomitkalk samt framställning av 

elenergi 
Källa Leverantör av dolomitkalk 
Enhet  Per ton dolomitkalk Per FE Metod 
Råvaruåtgång (kg)     
 Dolomit 1 000 75 Uppskattat 
Energiåtgång (MJ)     
 Olja (EO1) 108 8,1 Uppmätt 
 Diesel 36 2,7 Uppmätt 
 

 
El * 

Biomassa  
Råolja 

Naturgas 
Uran (g) 

72 
2,1 
32 
0,9 
0,3  

5,4 
0,16 
2,4 
0,07 
0,02 

Uppmätt 
Beräknat 
Beräknat 
Beräknat 
Beräknat 

Utsläpp till luft (g)     
 SO2 5+1 * = 6 0,45 Uppmätt 
 CO2 15+936 *= 951  71,3 Uppmätt 
 NOx 40+1,5 *= 41,5 3,1 Uppmätt 
 CO* 0,3 0,02 Beräknat 
 CH4* 1,4 0,12 Beräknat 
Utsläpp till vatten (g)     
 BOD 0,5 0,038 Uppmätt 
 COD 1 0,075 Uppmätt 
 N-tot. 20 1,5 Uppmätt 
 Fosfater (PO4) 0,005 3,75E-4 Uppmätt 
Utsläpp till mark      
Övriga utflöden      

(g) Farligt avfall 
(spillolja)  

10  0,75 Uppmätt 

(g) Ofarligt avfall 0,2 0,015 Uppmätt 
(m3) Ofarligt avfall 0,0011 7,5E-5 Uppmätt 

 
* Framställning för elproduktionen har inkluderats. Svensk medelel baseras på ca 49 % vattenkraft, 46 % 
kärnkraft och 5 % kraftvärme [12 sid. 134]. Emissioner för elproduktion adderas till utsläppen för produkt 
tillverkningen. För inventeringsdata för svensk medelel och energiinnehåll i bränslen hänvisas till referens 
12. För biomassa har energiinnehållet för trädbränsle använts 3 000 kWh/ton [5]. Framställningen av olja 
och diesel har ej inkluderat 
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Efter tabellen följer allokeringsberäkningen. 
 
Tabell A7, Råvaruåtgång, energiåtgång och emissioner för framställning av vetefodermjöl relaterat till FE samt 
ett ton av råvara.  
 

Vetefodermjöl 

Datum för inventering Våren 2003 
Avgränsningar Avser endast tillverkning av vetefodermjöl och framställning av elenergi  
Källa Producent av vetefodermjöl 
Enhet  Per ton vetefodermjöl Per FE Metod 
Råvaruåtgång (kg)     
 Spannmål, vete 20 026 1101 Uppmätt 
 Energiåtgång (MJ)     
 El * 

Biomassa 
Råolja 

Naturgas 
Uran (g) 

292 
8,4 
128 
3,5 
1,1 

16,1 
0,46 
7,0 
0,19 
0,06 

Uppmätt 
Beräknat 
Beräknat 
Beräknat 
Beräknat 

Utsläpp till luft (g)     
 Stoft 1 0,055 Uppmätt 
 CO2 * 3796 208,8 Beräknat 
 CO * 1,1 0,06 Beräknat 
 NOx * 6,1 0,34 Beräknat 
 SO2 * 4,1 0,23 Beräknat 
 CH4 * 5,5 0,30 Beräknat 
Utsläpp till vatten (g)     
Utsläpp till mark (g)     
Övriga utflöden (g)     

 Ofarligt avfall 400 000 22 000 Uppmätt 
 
* Framställning för elproduktionen har inkluderats. Svensk medelel baseras på ca 49 % vattenkraft, 46 % 
kärnkraft och 5 % kraftvärme [12 sid. 134]. Emissioner för elproduktion adderas till utsläppen för produkt 
tillverkningen. För inventeringsdata för svensk medelel och energiinnehåll i bränslen hänvisas till referens 12. 
För biobränsle har energiinnehållet för trädbränsle använts 3 000 kWh/ton [5]. 
 

Allokeringsprocedur enligt viktsamband. 
 
Beräkning av råvaruåtgång för 1 ton vetefodermjöl. 
1 000 kg = 5 % vetefodermjöl då bildas även 15 % kli = 3 000kg och 80 % vetmjöl=16 000 kg. Det 
avgick även år 2002 100 ton till värmepelletstillverkning s.k. avrens. 77 000-100= 76 900 ton. Den 
procentuella andelen som blir avrens från det som går till malning är 100/76 900= 0,13 %. 
16 000+ 1 000+ 3 000= 20 000 kg spannmål går in till malning. Till detta ska avrenset adderas för att 
få hur mycket råvara det går åt per ton vetefodermjöl. 
20 000*0,0013=26 kg 
20 000+26= 20 026 kg råvara går in i processen för att tillverka 1 ton vetefodermjöl. 
 
Beräkning av stoftutsläpp per ton vetefodermjöl. 
Enligt en ny mätning släpper kvarnen ut ca 80 kg stoft per år [57].  
80*0,05= 4 kg ska belastas vetefodermjölet. 
På ett år tillverkas 77 000 ton*0,05= 3845 ton vetefodermjöl 
Per ton vetefodermjöl erhålls stoftemissionen 4/3845=0,001 kg 
 
Beräkning av energiåtgång per ton vetefodermjöl. 
Per 100 kg mald spannmål åtgår det 8,1 kWh. 
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5 % av denna energi åtgår till vetefodermjölet. 8,1*0,05=0,405 kWh 
Av 100 kg mald spannmål genereras 5 kg vetefodermjöl 
Per ton vetfodermjöl är energiåtgången 0,405/5 *1000=81 kWh 
1kWh=3,6 MJ 
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Bilaga B 
 
Transporter och transportsträckor  

 
Tabell B1, Transporter i livscykeln för premixen VKS K5, där Nr står hänvisas till tabell B2 som följer nedanför. 
 

Premix VKS K5 
Transport av: Sträcka: Transportsätt: Nr: 
Vitamin A till 
premix 
tillverkare 

- - 1 

Vitamin D till 
premix 
tillverkare 

- - 1 

Vitamin E till 
premix 
tillverkare 

- - 1 

CoSO4 till 
premix 
tillverkare 

6 554 km 
1 150 km 

Lastfartyg 
Lastbil 

2 

MnO till premix 
tillverkare 

9 394 km Lastfartyg 3 

ZnO till premix 
tillverkare 

766 km Lastbil 4 

CaI till premix 
tillverkare 

7 753 km 
1 222 km 

Lastfartyg 
Lastbil 

5 

NaSe 4,5 % till 
premix 
tillverkare 

1 122 km Lastbil 6 

MgO till premix 
tillverkare 

40 km 
2 500 km 

Lastbil 
Lastfartyg 

7 

Dolomitkalk till 
premix 
tillverkare 

135 km Bulkbil 8 

Vetefodermjöl 
till premix 
tillverkare 

59 km Lastbil 9 

Cellite White 
Silica till premix 
tillverkare 

3 800 km 
321 km 

Lastfartyg 
Lastbil 

10 

 
Tabell B2, Information om transportsträckor och transportsätt. 
Premix VKS K5 
Nr: Kommentar: 
1 Inga uppgifter angående transporter från tillverkare till Lactamin har erhållits för vitamin A, D 

och E. 
2 Tillverkningen av CoSO4 sker i Brasilien. Därefter fraktas varan till Belgien med båt [45]. Ett 

antagande angående transportsträckan har utförts. Transportsträckan antas gå från Buenos Aires 
till Antwerpen i Belgien, avstånd 6554 km [37]. Från Belgien transporteras produkten i lastbil 
till Sverige. Transportsträckan är 1150 km [45].    

3 MnO tillverkas i Indien [47]. Transporten antas gå med båt från Calcutta till Norrköping. Denna 
distans är 9394 km [37]. 

4 Framställningen av ZnO sker i Tyskland. Transporten sker med lastbil och avståndet är 766 km 
[49]. 

5 CaI framställs i Chile. Därefter transporteras den med båt till Europa [51]. Ett antagande om att 



 41

transporten med båt sker från Valparaiso i Chile till Antwerpen i Belgien har utförts Denna 
distans är 7753 km [37]. Till Sverige sker transporten med lastbil. Från Antwerpen till Lactamin 
är distansen 1222 km [15]. 

6 Transporten från producenten av NaSe är lastbil från Ruhrområdet i Tyskland [52]. Avståndet är 
taget från Bonn till Kimstad, 1112 km [15]. 

7 Tillverkningen av MgO sker i Spanien. Transporten sker från tillverkningsorten till en båthamn 
med bulkbil ca 40 km. Därefter transporteras produkten 2 500 km med båt till Sverige [54]. 

8 Dolomitkalk transporteras med bulkfordon om 35-40 ton [56]. Avståndet mellan 
tillverkningsorten och Lactamin AB i Kimstad är 135 km [15]. 

9 Transporten från tillverkaren av vetefodermjöl sker med lastbil [57]. Avståndet från producent 
till Lactamin är 59 km [15]. 

10 Cellite White Silica transporteras med båt från Alicante i Spanien till Göteborg [58]. Avståndet 
är uppskatta av mig till ca 3 800 km. Därefter fraktas produkten med lastbil till Kimstad 321 km 
[15].  
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Bilaga C  
Beräkningsresultat för transporter 
 
Tabell C1, Valda parametrar i beräkningsprogrammet NTMcalc samt beräkningsresultat av miljöpåverkan för 
transporten av koboltsulfat. 
 
Transport av koboltsulfat 
Beskrivning Valbara parametrar 
Brasilien till 
Belgien   

Fordonstyp: Lastfartyg, stort (större än 8000 dwt) 
Svavelhalt, bränsle: 2,6 % 
Sträcka: 6554 km 
Fyllnadsgrad: 60 % 

Belgien till 
Sverige   

Fordonstyp: Dragbil med trailer 
Maxlast: 26 ton 
Motor- och bränsletyp: Euro 2, Mk 1 
Efterbehandling: Saknas 
Bränsleförbrukning: 3,5 l/10 km  
Sträcka utanför tätort: 1150 km 
Fyllnadsgrad: 70 % 

 

Emissioner Enhet 
per 
FE 

Transport med 
lastfartyg 

Transport med 
lastbil 

Totalt 

CO2 g 36 23 59 

NOx g 1 0,19 1,19 

HC g 0,047 0,035 0,082 

CH4 g - - - 

CO g 0,021 0,024 0,045 

Partiklar g 0,048 0,0032 0,0512 

SO2 g 0,62 0,018 0,638 

Energi fossil MJ 0,51 0,30 0,81 
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Tabell C2, Valda parametrar i beräkningsprogrammet NTMcalc samt beräkningsresultat av miljöpåverkan för 
transporten av manganoxid. 
 
Transport av manganoxid 
Beskrivning Valbar parameter 
Indien till Sverige   Fordonstyp: Lastfartyg, stort (större än 

8000 dwt) 
Svavelhalt, bränsle: 2,6 % 
Sträcka: 9394 km 
Fyllnadsgrad: 60 % 

 

Emissioner Enhet per FE Transport med 
lastfartyg 

CO2 g 2300 

NOx g 64 

HC g 3 

CH4 g - 

CO g 1,3 

Partiklar g 3,1 

SO2 g 39 

Energi fossil MJ 32 

 



 44

Tabell C3, Valda parametrar i beräkningsprogrammet NTMcalc samt beräkningsresultat av miljöpåverkan för 
transporten av zinkoxid. 
 
Transport av zinkoxid 
Beskrivning Valbara parametrar 
Från Tyskland till Sverige Fordonstyp: Dragbil med 

trailer 
Maxlast: 26 ton 
Motor- och bränsletyp: Euro 2, 
Mk 1 
Efterbehandling: Saknas 
Bränsleförbrukning: 3,5 l/10 
km 
Sträcka utanför tätort: 766 km
Fyllnadsgrad: 70 % 

 

Emissioner Enhet per FE Transport med 
lastbil 

CO2 g 1 100 

NOx g 9,3 

HC g 1,7 

CH4 g - 

CO g 1,2 

Partiklar g 0,15 

SO2 g 0,85 

Energi fossil MJ 14 
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Tabell C4, Valda parametrar i beräkningsprogrammet NTMcalc samt beräkningsresultat av miljöpåverkan för  
transporten av kalciumjodat. 
 
Transport av kalciumjodat 
Beskrivning Valbara parametrar 
Chile till Belgien   Fordonstyp: Lastfartyg, stort (större än 8000 dwt) 

Svavelhalt, bränsle: 2,6 % 
Sträcka: 7753 km 
Fyllnadsgrad: 60 % 

Belgien till Sverige   Fordonstyp: Dragbil med trailer 
Maxlast: 26 ton 
Motor- och bränsletyp: Euro 2, Mk 1 
Efterbehandling: Saknas 
Bränsleförbrukning: 3,5 l/10 km  
Sträcka utanför tätort: 1222 km 
Fyllnadsgrad: 70 % 

 

Emissioner Enhet per FE Transport med 
lastfartyg 

Transport med 
lastbil 

Totalt 

CO2 g 30 22 60 

NOx g 1,1 0,18 1,28 

HC g 0,050 0,033 0,083 

CH4 g - - - 

CO g 0,022 0,023 0,045 

Partiklar g 0,051 0,0030 0,054 

SO2 g 0,65 0,017 0,667 

Energi fossil MJ 0,54 0,28 0,82 
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Tabell C5, Valda parametrar i beräkningsprogrammet NTMcalc samt beräkningsresultat av miljöpåverkan för 
transporten av natriumselenit 4,5 %. 
 
Transport av natriumselenit 4,5% 
Beskrivning Valbara parametrar 
Från Tyskland till 
Sverige   

Fordonstyp: Dragbil med trailer 
Maxlast: 26 ton 
Motor- och bränsletyp: Euro 2, Mk 1 
Efterbehandling: Saknas 
Bränsleförbrukning: 3,5 l/10 km 
Sträcka utanför tätort: 1112 km 
Fyllnadsgrad: 70 % 

 

Emissioner Enhet per FE Transport med lastbil 
CO2 g 220 

NOx g 1,8 

HC g 0,33 

CH4 g - 

CO g 0,23 

Partiklar g 0,030 

SO2 g 0,17 

Energi fossil MJ 2,8 
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Tabell C6, Valda parametrar i beräkningsprogrammet NTMcalc samt beräkningsresultat av miljöpåverkan för 
transporten av magnesiumoxid. 
 
Transport av magnesiumoxid 
Beskrivning Valbara parametrar 
Från tillverkning 
till hamn i 
Spanien   

Fordonstyp: Dragbil med trailer 
Maxlast: 26 ton 
Motor- och bränsletyp: Euro 2, Mk 1 
Efterbehandling: Saknas 
Bränsleförbrukning: 3,5 l/10 km  
Sträcka utanför tätort: 40 km 
Fyllnadsgrad: 70 % 

Från Spanien till 
Sverige   

Fordonstyp: Lastfartyg, stort (större än 8000 dwt) 
Svavelhalt, bränsle: 2,6 % 
Sträcka: 2500 km 
Fyllnadsgrad: 60 % 

 

Emissioner Enhet per FE Transport med 
lastfartyg 

Transport med 
lastbil 

Totalt 

CO2 g 1 800 30 000 31 800 

NOx g 15 840 855 

HC g 2,7 39 41,7 

CH4 g - - - 

CO g 1,8 17 18,8 

Partiklar g 0,14 40 40,24 

SO2 g 1,3 510 511,3 

Energi fossil MJ 22 420 442 
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Tabell C7, Valda parametrar i beräkningsprogrammet NTMcalc samt beräkningsresultat av miljöpåverkan för 
transporten av dolomitkalk. 
 

Transport av dolomitkalk 

Beskrivning Valbara parametrar 
Från tillverkare till 
Kimstad   

Fordonstyp: Tung lastbil med 
släp 
Maxlast: 40 ton 
Motor- och bränsletyp: Euro 2, 
Mk 1 
Efterbehandling: Saknas 
Bränsleförbrukning: 49 l/10 km 
Sträcka utanför tätort: 135 km 
Fyllnadsgrad: 100 % 

 

Emissioner Enhet per FE Transport med lastbil
CO2 g 3 600 

NOx g 30 

HC g 5,5 

CH4 g - 

CO g 3,8 

Partiklar g 0,49 

SO2 g 2,8 

Energi fossil MJ 46 
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Tabell C8, Valda parametrar i beräkningsprogrammet NTMcalc samt beräkningsresultat av miljöpåverkan för  
transporten av vetefodermjöl. 
 
Transport av vetefodermjöl 
Beskrivning Valbara parametrar 
Från tillverkare till 
Kimstad   

Fordonstyp: Tung lastbil med släp 
Maxlast: 40 ton 
Motor- och bränsletyp: Euro 2, Mk 1 
Efterbehandling: Saknas 
Bränsleförbrukning: 49 l/10 km 
Sträcka utanför tätort: 59 km 
Fyllnadsgrad: 100 % 

 

Emissioner Enhet per 
FE 

Transport med lastbil 

CO2 g 1 200 

NOx g 9,7 

HC g 1,8 

CH4 g - 

CO g 1,2 

Partiklar g 0,16 

SO2 g 0,89 

Energi fossil MJ 15 
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Tabell C9, Valda parametrar i beräkningsprogrammet NTMcalc samt beräkningsresultat av miljöpåverkan för 
transporten av Celite white silica. 
 

Transport av Celite White Silica 

Beskrivning Valbara parametrar 

Från Spanien till 
Göteborg   

Fordonstyp: Lastfartyg, stort (större än 8000 dwt) 
Svavelhalt, bränsle: 2,6 % 
Sträcka: 3800 km 
Fyllnadsgrad: 60 % 

Från Göteborg till 
Kimstad   

Fordonstyp: Tung lastbil med släp 
Maxlast: 40 ton 
Motor- och bränsletyp: Euro 2, Mk 1 
Efterbehandling: Saknas 
Bränsleförbrukning: 49 l/10 km 
Sträcka utanför tätort: 321 km 
Fyllnadsgrad: 70 % 

 

Emissioner Enhet per FE Transport 
med 
lastfartyg 

Transport med 
lastbil 

Totalt 

CO2 g 12 33 45 

NOx g 0,33 0,27 0,6 

HC g 0,015 0,050 0,065 

CH4 g - - - 

CO g 0,0066 0,034 0,0406 

Partiklar g 0,016 0,0045 0,0205 

SO2 g 0,2 0,025 0,225 

Energi fossil MJ 0,16 0,42 0,58 
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Bilaga D 
 
Inventeringsresultat för tillverkning 
 
Efter tabellen följer allokeringsberäkningen. 
 
Tabell D1, Råvaruåtgång, energiåtgång och emissioner för framställning av premix VKS K5 relaterat till FE 
samt ton av produkt. 
 
Premix VKS K5 

Datum för inventering Våren 2003 
Avgränsningar Avser endast tillverkning av premix VKS K5 och framställning av elenergi 
Källa Lactamin AB 
Enhet  Per ton VKS K5 Per FE Metod 
Råvaruåtgång (kg)     
 Vitamin A 4,8 4,8 Uppmätt 
 Vitamin D 0,64 0,64 Uppmätt 
 Vitamin E 32 32 Uppmätt 
 CoSO4 0,36 0,36 Uppmätt 
 MnO 16 16 Uppmätt 
 ZnO 26 26 Uppmätt 
 CaI 0,32 0,32 Uppmätt 
 NaSe 4,5% 3,5 3,5 Uppmätt 
 MgO 784 784 Uppmätt 
 Vetefodermjöl 55 55 Uppmätt 
 Dolomitkalk 75 75 Uppmätt 
 Celite White Silica 0,2 0,2 Uppmätt 
Energiåtgång (MJ)     
 El * 440 440 Uppmätt 
 Biomassa 12,6 12,6 Beräknat 
 Råolja 194  Beräknat 
 Naturgas 5,2  Beräknat 
 Uran (g) 1,7  Beräknat 
Utsläpp till luft (g)     
 Stoft Försumbart Försumbart  
 CO2 * 5 720 5 720 Beräknat 
 CO * 1,6 1,6 Beräknat 
 NOx * 9,2 9,2 Beräknat 
 SO2 * 6,2 6,2 Beräknat 
 CH4 * 8,4 8,4 Beräknat 
Utsläpp till vatten (g)     
Utsläpp till mark (m3)     
Övriga utflöden (g)     

 Farligt avfall 0,0144 0,0144 Uppmätt 
 Ofarligt avfall 16 190 16 190 Uppmätt 

 
* Det är grön el som används. Dock inkluderas framställning för elproduktionen av svensk genomsnittsel. 
Svensk medelel baseras på ca 49 % vattenkraft, 46 % kärnkraft och 5 % kraftvärme [12 sid. 134]. Emissioner för 
elproduktion adderas till utsläppen för produkt tillverkningen. För inventeringsdata för svensk medelel och 
energiinnehåll i bränslen hänvisas till referens 12. För biobränsle har energiinnehållet för trädbränsle använts 
3 000 kWh/ton [5]. 
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Allokeringsprocedur enligt viktsamband. 
 
Beräkning av energiåtgång per ton produkt. 
Elproduktionen per ton av den analyserade premixen har allokerats efter antagandet att 
energiförbrukningen kan fördelas jämnt över samtliga produkter. Totalt tillverkades 22 102 
ton under år 2002 och av dessa var 308 191 kg premixen VKS K5. Under samma år var 
energiförbrukningen 2 699 000 kWh [27].  
 
2 699 000/22 102 = 122 kWh per ton VKS K5 
 
1kWh=3,6 MJ 
122*3,6=440 MJ 
 
Beräkning av utsläpp till mark. 
Under tillverkningsprocessen generades det 227 kg farligt avfall och 255 ton ofarligt avfall år 
2002 [27]. Av det avfall som genereras görs antagandet att 60 % tillhör en annan produktlinje 
och 40 % den linje som tillverkar premixer [42].  
 
227 kg farligt avfall genererades under 2002. 60 % av avfallet tillhör en annan produktion. 
227*0,4= 91 kg farligt avfall genererades av premix tillverkningen. Under 2002 tillverkades 
det totalt 6 300 ton premixer. Antagande att samma mängd avfall genereras oavsett 
premixprodukt. 
 
91/ 6300000 = 1,44E-5 kg = 0,0144 g farligt avfall per ton VKS K5 
 
255 ton ofarligt avfall genererades under 2002 [27]. Samma förhållande och antaganden gäller 
som för farligt avfall. 
255*0,4=102 ton ofarligt avfall genererades av premix tillverkningen. Under 2002 
tillverkades det 6 300 ton premixer [27].  
 
102/6300= 0,016190 ton= 16190 g ofarligt avfall per ton VKS K5 premix. 
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Bilaga E 
 
Inventeringsdata för emissioner för råvaruframställning, transport och tillverkning. 
 
Tabell E1, Inventeringsdata för emissioner vid livscykelstegen råvaruframställning, transport och tillverkning. 
Emissioner (g/ 
FE) 

Medium Råvaruframställning Transport Tillverkning Summa 

CO2 Luft 827 441 40 384 5 720 873 545 
CO Luft 30,52 26,66 1,6 58,78 
NOx Luft 107,23 972,87 9,2 1 089 
SO2 Luft 195,64 556,54 6,2 758,4 
CH4 Luft 70,57 - 8,4 78,97 
Stoft Luft 14,06 - - 14,06 
Partiklar Luft - 44,3 - 44,3 
NH3 Luft 0,03 - - 0,03 
VOC Luft 0,06 - - 0,06 
N2O Luft 0,03 - - 0,03 
HC Luft 8,8 54,26 - 63,06 
Pb Luft 0,39 - - 0,39 
Zn Luft 0,26 - - 0,26 
BOD Vatten 0,038 - - 0,038 
COD Vatten 0,075 - - 0,075 
N-tot. Vatten 1,5 - - 1,5 
PO4 Vatten 0,000375 - - 0,000375 

 
- Inga inventeringsdata har erhållits. 
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Bilaga F 
 
Klassificering i miljöpåverkanskategorier 
 
Tabell F1, Klassificering av inventeringsdata i valda miljöpåverkanskategorier i den indirekta konsumtionen per 
år av premix. 
 Klimatförändring Försurning Eutrofiering Marknära ozon 
Råvaruframställning 
(g/ 0,99 kg premix)  

CO2 
N2O 
CH4 

820,8 
3,0E-5 
0,07 

SO2 
NOx 
NH3 

0,19 
0,11 
0,003 

NOX (l) 
N2O (l) 
NH3(l) 
N-tot. (V) 
PO4 (V) 
COD (V) 

0,11 
2,98E-5 
2,98E-5 
0,015 
3,7E-7 
7,4E-5 

CH4 
CO  
NOx 

0,065 
0,03 
0,11 

Transport 
(g/ 0,99 kg premix) 

CO2 
N2O 
CH4 

40,1 
- 
- 

SO2 
NOx 
NH3 

0,55 
0,97 
- 

NOX (l) 
N2O(l) 
NH3(l) 
N-tot. (V) 
PO4 (V) 
COD (V) 

0,97 
- 
- 
- 
- 
- 

CH4 
CO 
NOx 

- 
0,026 
0,97 

Tillverkning 
(g/ 0,99 kg premix) 

CO2 
N2O 
CH4 

5,67 
- 
0,008 

SO2 
NOx 
NH3 

0,006 
0,09 
- 

NOX (l) 
N2O(l) 
NH3(l) 
N-tot. (V) 
PO4 (V) 
COD (V) 

0,009 
- 
- 
- 
- 
- 

CH4 
CO  
NOx 

0,008 
0,002 
0,009 

(L) Emission till luft 
(V) Emission till vatten 
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Bilaga G 
 
Index för karakterisering 

 
Tabell G1, Karakteriseringsfaktorer för de valda miljöpåverkanskategorierna. Endast de emissioner som är 
aktuella redovisas [8]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Eftersom gaserna har olika livslängd och absorptions egenskaper ger de olika CO2- ekvivalenter beroende 
på vilket tidsperspektiv som används. Här har tidsperspektivet 100 år använts. 
 
- Index saknas 
 

 Klimatförändring  * Försurning Eutrofiering  Marknära ozon 
  
 [g CO2-ekv./g] [g SO2-ekv./g] [g NO3

- -ekv./g] [ppb hours km2 / g 
substance] 

Emissioner till luft 
SO2  1   
NOx - 0,7 1,35 0,014 
NH3  1,88 3,64  
N2O 310  2,82  
CO2 1    
CO -   0,003 
CH4 21   0,0006 
HC -    
Emissioner till vatten 
COD   0,23  
N-tot.   4,43  
PO4   10,45  
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Bilaga H 
 
Beräkning av karakteriseringen inom de olika miljöpåverkanskategorierna 
 
Tabell H1, Karakteriseringsresultat för de olika stegen i livscykeln för kategorin klimatförändring. 
 
Klimatförändring 
 

Emission 
till luft 

Indirekt konsumtion 
per individ och år, 
baserat på 
inventeringsresultat 
(g/ 0,99 kg premix) 

Karakteriseringsfaktor 
[g CO2-ekv./g] 

Karakteriserings-
resultat 
[g CO2-ekv.] 

Råvaruframställning  CO2 
N2O 
CH4 

820,8 
3,0E-5 
0,07 

1 
310 
21 

820,8 
0,009 
1,47 

Transport CO2 
N2O 
CH4 

40,1 
- 
- 

1 
310 
21 

40,1 
- 
- 

Tillverkning CO2 
N2O 
CH4 

5,67 
- 
0,008 

1 
310 
21 

5,67 
- 
0,17 

Summa 868 
 
 

Tabell H2, Karakteriseringsresultat för de olika stegen i livscykeln för kategorin försurning. 
 
Försurning 
 

Emission 
till luft 

Indirekt konsumtion 
per individ och år, 
baserat på 
inventeringsresultat 
(g/ 0,99 kg premix) 

Karakteriseringsfaktor 
[g SO2-ekv./g] 

Karakteriserings-
resultat 
[g SO2-ekv.] 

Råvaruframställning SO2 
NOx 
NH3 

0,19 
0,11 
0,003 

1 
0,7 
1,88 

0,19 
0,07 
0,006 

Transport SO2 
NOx 
NH3 

0,55 
0,97 
- 

1 
0,7 
1,88 

0,55 
0,68 
- 

Tillverkning SO2 
NOx 
NH3 

0,006 
0,09 
- 

1 
0,7 
1,88 

0,006 
0,06 
- 

Summa 1,56 
 
 

Tabell H3, Karakteriseringsresultat för de olika stegen i livscykeln för kategorin eutrofiering. 
 

Eutrofiering 
 

Emission 
till luft 
(l), vatten 
(v) 

Indirekt konsumtion 
per individ och år, 
baserat på 
inventeringsresultat 
(g/ 0,99 kg premix) 

Karakteriseringsfaktor 
[g NO3

- -ekv./g] 
Karakteriserings-
resultat 
[g NO3

- -ekv.] 

Råvaruframställning NOX (l) 
N2O(l) 
NH3(l) 
N-tot. (V) 
PO4 (V) 

0,11 
2,98E-5 
2,98E-5 
0,015 
3,7E-7 

1,35 
2,82 
3,64 
4,43 
10,45 

0,14 
8,4E-5 
1,1E-4 
0,066 
3,9E-6 
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COD (V) 7,4E-5 0,23 1,7E-5 
Transport NOX (l) 

N2O(l) 
NH3(l) 
N-tot. (V) 
PO4 (V) 
COD (V) 

0,97 
- 
- 
- 
- 
- 

1,35 
2,82 
3,64 
4,43 
10,45 
0,23 

0,34 
- 
- 
- 
- 
- 

Tillverkning NOX (l) 
N2O(l) 
NH3(l) 
N-tot. (V) 
PO4 (V) 
COD (V) 

0,009 
- 
- 
- 
- 
- 

1,35 
2,82 
3,64 
4,43 
10,45 
0,23 

0,012 
- 
- 
- 
- 
- 

Summa 0,558 
 
 
 
Tabell H4, Karakteriseringsresultat för de olika stegen i livscykeln för kategorin marknära ozon. 
 
Marknära ozon 
 

Emission 
till luft 

Indirekt konsumtion 
per individ och år, 
baserat på 
inventeringsresultat 
(g/ 0,99 kg premix) 

Karakteriseringsfaktor 
[ppb hours km2 / g substans] 

Karakteriserings-
resultat 
[ppb hours km2 / g 
substans] 

Råvaruframställning  NOX 
CH4 
CO 

0,11 
0,065 
0,03 

0,014 
0,0006 
0,003 

0,0015 
4,2E-5 
9,1E-5 

Transport NOX 
CH4 
CO 

0,97 
- 
0,026 

0,014 
0,0006 
0,003 

0,014 
- 
7,9E-5 

Tillverkning NOX 
CH4 
CO 

0,009 
0,008 
0,002 

0,014 
0,0006 
0,003 

1,3E-4 
5,0E-6 
4,8E-6 

Summa 0,016 
 
 
 
 
 

 

Bilaga I 
Normaliseringsresultat 
Tabell I1, Resultat från normaliseringen för de olika livscykelstegen. 
 Klimatförändring 

(mPe) 
Försurning (mPe) Eutrofiering (mPe) Marknära ozon 

(mPe) 
Råvaruframställning 0,183 0,009 0,005 0,001 
Transport 0,009 0,042 0,009 0,01 
Tillverkning  0,001 0,002 3,1E-4 1,3E-4 
Summa 0,193 0,054 0,014 0,015 
 
Summeringarna för respektive livscykelsteg är avrundade, varpå total summan ej alltid stämmer överens. 


