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Tillämpad miljöbedömning
Hållbar affärsutveckling och grön tillväxt
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 FORCE Technology

Tillämpad miljöbedömning
Vi erbjuder ett brett utbud av rådgivnings- och 
servicetjänster med fokus på miljö- och resur-
soptimering. Genom forsknings- och utveck-
lingsprojekt, utveckling av verktyg, deltagande i 
standardiseringsarbete och verksamhetsrådgiv-
ning säkerställer vi att vi alltid är uppdaterade. 
Det betyder att vi kan erbjuda den bästa råd-
givningen och de bästa lösningarna. Vi hjälper 
privata företag, myndigheter, organisationer och 
utbildningsinstitutioner. Nedan beskrivs våra 
huvudsakliga fokusområden.

LCA och miljöbedömning 
• Miljöbedömningar i ett livscykelperspektiv, 

där vi utför en detaljerad analys och utvär-
dering av en produkt eller process enligt 
gällande standarder – och eventuellt jämför 
den med konkurrerande produkter med 
samma funktion.

• Kritisk granskning av andras livscykelanaly-
ser (LCA review), där vi säkerställer att kva-
liteten på dessa analyser uppfyller gällande 
standarder och att resultaten kan användas 
för önskat ändamål.

• Utveckling av användaranpassade verktyg 
så att verksamheter själva kan utföra livs-
cykelanalyser av sina produkter för använd-
ning i marknadsföring, leverantörshantering 
eller produktutveckling.

Kemi och riskbedömning
• Miljö-, hälso- och riskbedömning av kemiska 

ämnen och deras innehåll i produkter. Vi 
hjälper till med att förbereda erforderlig do-
kumentation eller med att välja mellan olika 
alternativ som är bedömda enligt gällande 
miljö-och hälsoregler. 

• Lagkontroll av verksamheter, där vi kontrol-
lerar om verksamheten uppfyller gällande 
miljölagstiftningskrav. Vi erbjuder också lag-
kontroll av produkter, där vi kontrollerar att 
produkten lever upp till gällande miljölagar, 
inklusive REACH, RoHS samt svenska och/
eller utländska specialbestämmelser. 

 
Krav og märkningar
• Utarbetande av miljövarudeklarationer (t.ex. 

på byggprodukter) för att säkerställa att re-
sultaten av en miljö- eller livscykelanalys av 
en produkt kommuniceras till målgruppen på 
ett sätt som uppfyller kraven enligt gällande 
standarder.

• Miljökrav vid upphandling, där vi erbjuder 
vägledning om lagstiftning och marknads-
krav samt rådgivning kring hur din verksam-
het kan uppfylla gällande regler. Vi förbereder 
dokumentation så att du kan påvisa kunder 
och andra intressenter att dina produk-
ter uppfyller lagkraven. Vi utvecklar också 

Utvalda kundfall

Kartläggning av ftalater i bl.a. leksaker
FORCE Technology åt den danska miljöskyddstyrelsen ge-
nomfört ett projekt för kartläggning och hälsobedömning 
av ftalater i leksaker och andra produkter för barn.

Syftet med projektet var att skapa en översikt över barns 
exponering för särskilda ftalater från leksaker, små-
barnsartiklar och andra barnprodukter samt kontrollera att 
reglerna gällande ftalater i leksaker och småbarnsartiklar 
efterlevs.

Trendsättande LCA åt Rockwool
Rockwool International A/S har under många år tagit hjälp 
från avdelningen för tillämpad miljöbedömning i samband 
med utarbetande av LCA- och EPD-miljövarudeklarationer.

”Arbetet har alltid varit av hög internationell klass, effektivt 
och vi har fått goda råd när behövts. Arbetet har ofta varit 
trendsättande när det gäller god LCA- och EPD-praxis 
inom det aktuella området, och Rockwool International 
A/S har alltid varit mycket nöjda med samarbetet”,
säger Anders Ulf Clausen på Rockwool International A/S.
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TCO-verktyg (”Total Cost of Ownership”) för 
bedömning av inköpta produkters miljöeko-
nomiska omkostnader under en livstid. 

Klimat och CO2

• Utarbetande av klimatkonton, där vi beräk-
nar utsläpp av växthusgaser från en verk-
samhet, en organisation eller en viss tjänst 
eller aktivitet.

• Beräkning av kolavtryck, där vi använder 
LCA för att räkna ut en produkts utsläpp 
av växthusgaser vid produktion, transport, 
användning och bortskaffande.

• Hjälp för att nå CO
2
-neutralitet, där vi ger 

råd om hur man minskar sina CO
2
-utsläpp 

genom att till exempel köpa eller investeri i 
miljövänlig energi. 

• CO
2
-verifieringar där våra godkända CO

2
-ve-

rifierare beräknar CO
2
-utsläpp i enlighet med 

lagstadgade krav eller när en verksamnet vill 
ha en oberoende tredjepartsverifiering för 
att frivilligt dokumentera sina CO

2
-utsläpp till 

omvärlden. 

Återvinning och resursoptimering
• Undersökningar och bedömningar inom 

miljö och ekonomi för företag och myndig-
heter som utveckla sin verksamhet gällande 
återvinning och resursoptimering.

• Utveckling av verktyg och modeller för att 
analysera hur resurser bäst utnyttjas på ett 
miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt 
sätt – och hur användningen av knappa 
resurser kan ändras till mer pålitliga och 
billigare resurser.

Strategi och kommunikation
• Rådgivning kring vilka metoder och stra-

tegier som lämpar sig bäst inom cirkulär 
ekonomi och hållbar produktion.

• Miljöbedömning av upphandlingar, där vi 
genom vår marknadskunskap och våra 
verktyg för leverantörsbedömning säkerstäl-
ler att produkter och producenter uppfyller 
verksamhetens mål – både i den offentliga 
och privata sektorn.

•  Dessutom ger vi kommunikationsrådgivning 
till verksamheter som arbetar med sociala, 
etiska och miljömässiga frågor för specifika 
målgrupper.

Koncept-, produkt- och affärsutveckling
• Vi bidrar gärna till utveckling inom nya gröna 

affärsmodeller, där vi genom vår kunskap 
och erfarenhet inom området kan hjälpa till 
att hitta och utvärdera nya sätt att integrera 
gröna lösningar inom koncept-, produkt- och 
affärsutveckling.

Kartläggning av kemiska ämnen i textilier
I ett projekt på uppdrag av danska miljöstyrelsen har  
FORCE Technology kartlagt kemiska ämnen i textilier. 
Projektet skulle ligga till grund för miljöstyrelsens informa-
tionskampanj om kemikalier i textilier.

I kartläggningen identifieras problematiska kemikalier, så-
som ftalater, vissa tungmetaller och antibakteriella medel.

Dessutom granskas de olika miljömärkningarna som finns 
för textilier.

Rådgivning åt kläddesignern Rachel Kollerup 
Avdelningen för tillämpad miljöbedömning har varit råd-
givare åt kläddesignern Rachel Kollerup i samband med 
lanseringen av en innovativ klädkollektion.

Syftet var att rikta fokus på miljöförbättring genom ekode-
sign.

Rachel Kollerup säger: ”Samarbetet med FORCE Technolo-
gy har gjort det möjligt för mig att göra om min kollektion 
med fokus på åtgärder som verkligen förbättrar miljön.”
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FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby
Danmark
+45 43 25 00 00
info@forcetechnology.dk
forcetechnology.com

Om FORCE Technology
Vi har många års erfarenhet av rådgivning kring miljö- och resursoptimering.

Vi arbetar enligt internationellt erkända standarder och använder etablerade programverktyg för miljö-
bedömning. Våra anläggningar omfattar olika laboratorier inklusive vårt kemiska analyslaboratorium, 
där vi bl.a. testar produkter och ämnen.

FORCE Technology är en internationellt orienterad innovationspartner och leverantör av tjänster inom 
bl.a. miljö och effektiv resursanvändning.

Vi arbetar för att öka värdet på våra kunders produkter och stärka deras konkurrenskraft i en globali-
serad värld. FORCE Technology är medlem i GTS-nätverket.

Kontakt
Charlotte Merlin 
+45 43 25 08 56 
chme@force.dk

Kontakt 
Mirko Miseljic 
 +45 43 25 03 19 
mimi@force.dk

Kurser i miljö och 
hållbarhet
FORCE Technology 
erbjuder skräddar-
sydda kurser för både 
privata och offentliga 
verksamheter.

Kontakta oss för mer 
information om vad vi 
kan erbjuda dig.

Mer information 


