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PROBLEMER MED 
LYDEN?

1. Tjek, at lyd output er 
indstillet korrekt (se 
billede). Prøv evt. at 
skifte mellem 
forskellige output-
muligheder

2. Tjek internetforbindelse

3. Prøv at opdatere siden 
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GØR 
PRÆSENTATIONEN 
STØRRE



DOKUMENTATION AF STÅLETS MILJØPÅVIRKNING
v. Jesper Terp Christensen, Miljø og CSR ansvarlig

Tlf:  3695 5278
Email: JETC@lemu.dk



LÆRINGSMÅL

• Hvad er miljøpåvirkningen egentlig?
• Hvad er i praksis vigtigt - når vi ser på stål?

• Hvilke standarder findes der - som er relevante?
• Hvordan ser resultatet af disse ud i praksis - hvilke værdier er det man 

skal kigge efter
• Hvordan kan du bruge værdierne for miljøpåvirkningen
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HVAD ER MILJØPÅVIRKNINGEN EGENTLIG?
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• Miljøpåvirkning eller 
klimapåvirkninger, er 
påvirkninger som forringer 
vores livsvilkår på jorden.

• CO2 i atmosfæren er en af de 
vigtigste bidragsydere til 
højere temperaturer og derved 
ændringer i klimaet - højere 
vandstand, hyppigere og 
kraftigere storme, tørke m.m.

• Kan CO2 udledninger måles 
på alt?

HVAD ER MILJØPÅVIRKNINGEN 
EGENTLIG?



HVAD ER MILJØPÅVIRKNINGEN EGENTLIG?
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• Man kan faktisk måle CO2 udledningen på stort set alt - men nogle 
gange konverterer man til CO2e – e´et står for ækvivalenter

• Top 3 største kilder til CO2e udledninger for os her i dag - og vores 
leverandører er:

• Forbrug (Råvarer/forbrugsartikler, Fødevarer, Elektronik m.m.) 
• Transport (Diesel og Benzin)
• Elektricitet (Drift, Køling, Varme, Lys m.m.)



HVAD ER MILJØPÅVIRKNINGEN EGENTLIG?
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HVAD ER EN MILJØPÅVIRKNINGEN EGENTLIG?
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Det skal du huske:
• Livs-cyklus betragtninger (LCA) er ”alfa 

omega” – start fra ”toppen” (hvor for du 
mest miljø for pengene)

• Stål (metaller) er et ”grønt” produkt, i den 
henseende at når det produceres og 
bruges rigtigt, så er der ingen reelle 
alternativer som er ”lige så gode”

• Stål kan genbruges uendeligt – uden det 
bliver dårligere – og der bliver genbrugt,  
>73% af stålet ryger retur.
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SPØRGSMÅL?



HVILKE STANDARDER FINDES DER SOM ER RELEVANTE?



HVILKE STANDARDER FINDES DER SOM ER RELEVANTE?
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HVILKE STANDARDER FINDES DER SOM ER RELEVANTE?
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HVILKE STANDARDER FINDES DER SOM ER RELEVANTE?
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HVILKE STANDARDER FINDES DER SOM ER RELEVANTE?

https://www.lemu.dk/da/service/information-og-dokumentation/miljoevaredeklarationer-epd

https://www.lemu.dk/en/service/information-og-dokumentation/miljoevaredeklarationer-epd
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HVORDAN KAN DU BRUGE VÆRDIERNE FOR MILJØPÅVIRKNINGEN

Med en EPD kan man:
• Troværdigt fastslå stålets 

miljøpåvirkning og 
dokumentere det!

• Sammenligne værker – æbler
med æbler, alt er i CO2e

Med en EPD kan man ikke
• Vide hvor meget skrot der er i 

stålet
• Vide om det er produceret 

”anstændigt”
• Vide hvor meget transporten 

har forurenet
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SPØRGSMÅL?



OPSUMMERING



LÆRINGSMÅL

• Hvad er miljøpåvirkningen egentlig?
• Hvad er i praksis vigtigt - når vi ser på stål?

• Hvilke standarder findes der - som er relevante?
• Hvordan ser resultatet af disse ud i praksis - hvilke værdier er det man 

skal kigge efter
• Hvordan kan du bruge værdierne for miljøpåvirkningen
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DIALOG OG SPØRGMÅL?
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