
FORCE Technology har udviklet et fleksibelt værktøj til 
 vurdering af produkters miljøperformance ud fra et livscyklus
perspektiv (LCA). 

Ved at indtaste få relevante oplys ninger om produktets vej 
fra vugge til grav, kan I få et samlet  billede af miljøbelast
ningen over hele produktets livscyklus. Desuden giver værk
tøjet mulighed for at afprøve og vurdere miljøeffekten af 
forskellige alternative løsningsmodeller. Modellen kan bl.a. 
bruges i forbindelse med:

Hvilke miljøpåvirkninger har vores produkter? Hvordan kan vi dokumentere det? Og hvilke 
muligheder har vi for at forbedre produkternes miljøprofil?

• Produktudvikling: Fleksibiliteten i værktøjet giver eksem
pelvis mulighed for at vælge mellem forskellige materialer 
og med det samme se, hvordan valgene påvirker produk
tets miljøperformance.

• Optimering af de forskellige led i produktets 
livscyklus: Ved at undersøge forskellige løsningsmodeller 
i forhold til eksempelvis emballage eller transportveje kan I 
arbejde med optimering af produktets samlede miljøprofil.

• Dokumentation overfor kunder og andre interes-
senter: Med værktøjet har I mulighed for at dokumentere 
produktets carbon footprint eller bredere miljøprofil over 
for kunder og andre interesserede. 
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    Råmaterialer BortskaffelseBrugProduktion

Vi designer en skræddersyet LCA softwaremodel opbygget med afsæt i de analysemuligheder,
I ønsker, at modellen skal kunne favne (fx antal forskellige materialer, markeder mv.)

I vælger og indtaster oplysninger om
materialer, energiforbrug mv. (mængder)

Resultaterne præsenteres i form af grafer 
og tabeller samt rapportfunktion

Anerkendt software
Modellen er baseret på GaBi – et internationalt anerkendt 
LCA softwareprogram udviklet af PE International. 

Vi afholder de store udgifter til avancerede programmer og 
dyre databaser, således at I kan nøjes med en begrænset ud
gift til den softwaremodel, vi skræddersyer til jeres behov.

Med udgangspunkt i jeres produkter finder vi sammen ud af, hvad modellen skal kunne. Vi laver de bagvedliggende 
analyser, dataindsamling mv. og designer et simpelt, overskueligt og brugervenligt software værktøj til jer. 
I kan udforske og dokumentere miljøpåvirkningen af jeres produkter ved at indtaste oplysninger i et simpelt skema i 
den færdige model. Programmet beregner miljøprofilen med det samme og præsenterer den i en lille rapport, I selv 
kan arbejde videre med. 

Udvikling af modellen
Modellen er forankret i vores mangeårige arbejde inden for 
livscyklusvurderinger, carbon footprint og miljødokumenta
tion. 

Vi har løst opgaver i samarbejde med bl.a. Novo  Nordisk, 
Danisco, VELUX, Rockwool, Chr. Hansen, Tivoli og eBoks. 
Vi har gennem årene bidraget til udviklingen af standarder 
og værktøjer inden for området.
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