
Trelleborg AB

Miljöredovisning 1999




2

Miljöfrågorna har strategisk betydelse . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Trelleborg AB idag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Miljöpolicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Från plantager till provrör  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Trelleborgkoncernens miljöarbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

• Krav från samhälle och intressenter

• Trelleborgs miljöorganisation

• ISO 14001 vinner terräng

• Miljöutredningarna bidrar till att 

miljöaspekterna identifieras

• Miljöaspekter

Redovisning av koncernens miljöprestanda  . . . . . . . . . . 12

• Så här har vi samlat data

• Några händelser under 1999

• Nyttjande av naturresurser

• Kemikaliefrågor

• Utsläpp till luft och vatten

• Avfallsfrågor

• Produkterna och miljön

• Transporter 

• Hälsa och säkerhet

• Miljö och ekonomi

• När det inte gick som det var planerat

Miljöarbetet inom koncernens affärsområden . . . . . . . . 22

• Trelleborg Automotive

• Trelleborg Wheel Systems

• Trelleborg Engineered Systems

• Trelleborg Building Systems

• Ahlsell AB

• Bröderna Edstrand

Övriga aktiviteter inom miljöområdet  . . . . . . . . . . . . . 32

• Miljömål

• Övrigt

Ordförklaringar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Så här kontaktar du oss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Miljöfrågorna 

Innehåll



3

De senaste åren har
varit intressanta
och intensiva ur ett
miljöperspektiv.
Flera av de strate-
giska satsningar
som vi inlett börjar
nu ge resultat.

Samtidigt som vi
inom Trelleborg-
koncernen för-

bättrar och utvecklar vårt miljöarbete kommer 
ständigt nya signaler från omvärlden om proces-
sernas, produkternas och transporternas miljö-
påverkan. Signalerna är viktiga för oss och de
generar frågeställningar som är både intressanta
och komplexa. Kraven på kunskap och öppen-
het i miljöfrågor ökar. I vår miljöpolicy, som
utgavs 1998, betonar vi vikten av att miljö- och
arbetsmiljöaspekterna alltid finns med i det dag-
liga arbetet. Vi är därför beredda att diskutera
vårt miljöarbete med alla som är berörda av
Trelleborgs verksamheter och produkter.

Vårt arbete med att införa certifierade miljöled-
ningssystem, som påbörjades under 1998,
börjar nu att ge resultat. De miljöutredningar

som genomförts vid mer än 40 anläggningar
inom koncernen har givit oss god insikt om
koncernens starka och svaga sidor vad det gäller
miljö, hälsa och säkerhet. Utbildningsaktiviteter
och interna miljörevisioner bidrar till att hålla
fokus på miljöområdet. Det är därför glädjande
att 11 anläggningar under 1999 blivit certifierade
enligt kraven i ISO 14001, och jag ser med till-
försikt fram emot ett betydande antal certifikat
under år 2000. Av stor vikt är också de satsningar
som gjorts för att minska påverkan på hälsa och
miljö från våra processer och produkter. Ett in-
tressant exempel är det arbete som bedrivits inom
Trelleborg Forest & Farm och som resulterat i att
de skadliga s.k. högaromatiska oljorna helt tagits
bort ur traktordäck och andra stora däck.

Detta är Trelleborgkoncernens andra miljöredo-
visning och jag hoppas att den ger intressanta
inblickar i de aktiviteter som bolaget bedriver
för att bidra till en hållbar utveckling av samhäl-
let. Jag vill framföra ett tack till alla de Trelle-
borgmedarbetare som genom kunskap och
engagemang bidrar till koncernens miljöarbete. 

Polymerindustrin står inför stora 
utmaningar inom miljöområdet

Som nybliven ledamot av Trelleborg AB:s 
styrelse har jag tagit del av koncernens aktivi-
teter och ambitioner på miljöområdet. Sedan
många år sysslar jag med miljöfrågor inom
industri- och polymerforskning och det 
känns därför bra att konstatera att Trelleborg-
koncernen angriper miljöfrågorna på ett syste-
matiskt sätt. 

Min bedömning är att gummiindustrin står
inför betydande utmaningar vad det gäller att
miljöanpassa processer och produkter. Kraven

från kunder och samhälle ökar. Nyckelområden
för Trelleborg är utveckling av resurssnåla 
teknologier, ersättning
av miljö- och hälsofar-
liga komponenter i
produkterna, samt att
bidra till att det skapas
metoder och system
för återvinning/åter-
användning av uttjänta
produkter.

har strategisk betydelse

Hans Porat
Vice VD, stf Koncernchef

Ann-Christine Albertsson
Professor i polymerteknik 
vid KTH och styrelseleda-
mot i Trelleborg AB

Hans Porat



Trelleborg AB är en världsomspän-
nande industrikoncern med fokus på
komfort, säkerhet och miljö. 

Från att ha varit en råvarubaserad
gummiproducent med anor från
1890-talet är Trelleborg idag en
expansiv koncern med en väl ut-
vecklad förmåga att förena teknologi

med mänsklig nytta. 
Basen i industriverksamheten är

ett unikt polymerteknologiskt kun-
nande. Utifrån detta utvecklas, till-
verkas och marknadsförs vibrations-
dämpare, specialdäck för jord- och
skogsbruk, skyddsprodukter, tätskikt,
tätningslister m.m.

Industriverksamheten är förde-
lad på affärsområdena:

• Trelleborg Automotive  
(Affärsområdeschef George Caplea)

• Trelleborg Wheel Systems 
(Affärsområdeschef Anders Pettersson)

• Trelleborg Engineered Systems 
(Affärsområdeschef Georg Brunstam)

• Trelleborg Building Systems 
(Affärsområdeschef Peter Suter)

Samtliga affärsområden inom indu-
striverksamheten arbetar med kunder
vars behov blir alltmer specialicerade.
Det ställer krav på Trelleborgkon-
cernen att, förutom att erbjuda kon-
kurrenskraftiga priser, också kunna
möta kundernas behov avseende global
närvaro, hög teknisk kompetens samt

Trelleborg AB idag
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Kortfakta

Nettoomsättning 1999 (1998): 23 345 MSEK (25 041)

Rörelseresultat 1999 (1998): 1551 MSEK (736)

Antal anställda 1999 (1998): 12 655 (13 895)

Etablerat i antal länder: 28

Antal aktieägare: 65 411

VD och koncernchef: Fredrik Arp

Vice VD samt stf
Koncernchef: Hans Porat 

Miljöchef: Torbjörn Brorson

■ Huvudkontor

• Trelleborg Automotive

• BTR AVS

• Trelleborg Wheel Systems

• Trelleborg Engineered Systems

• Trelleborg Building Systems



I miljöpolicyn anges inriktningen
och målsättningen med vårt miljö-
arbete samtidigt som vi klargör de
uppgifter som ligger framför oss.
Miljöpolicyn utgör ramen för kon-
cernens miljöinriktade verksamhet.
Varje anläggning utvecklar därefter
sin egen miljöpolicy som en del av
ISO 14001-systemet.

Vi ansluter oss i vår syn på 
miljöfrågorna till nationella och
internationella åtaganden att sträva
efter ett långsiktigt uthålligt sam-
hälle. Vår målsättning är att aktivi-
teterna inom Trelleborgkoncernen
inte ska orsaka miljöpåverkan eller
negativ påverkan på människors
hälsa. Miljöaspekterna ska integre-
ras i den dagliga affärsverksam-
heten.

◆ Vi ska hushålla med energi, 
vatten och andra naturresurser.
Miljöaspekterna ska beaktas då vi
väljer råvaror, kemiska produkter 
och distributionssätt.

◆ Vi ska minska avfallsmängderna
och utsläppen från våra produk-
tionsanläggningar och från vår
övriga verksamhet.

◆ Vi ska ha säkra och sunda
arbetsplatser samt utbilda våra
medarbetare så att de kan utföra
sina arbetsuppgifter på bästa sätt.

◆ Vi ska i vår forsknings- och
utvecklingsverksamhet sträva efter
miljömässigt sunda teknologier, 
produkter och förpackningar.

◆ Vi ska ta vara på möjligheten att
göra miljöanpassningar då vi förän-
drar processer, anläggningar och
produkter.

◆ Vi ska ha
god nödläges-
beredskap genom
att systematiskt ut-
värdera risken för
olyckor, bränder och okon-
trollerade utsläpp i miljön.

◆ Vi ska informera kunder, leve-
rantörer och entreprenörer om vårt
miljöarbete och i samspel med
dessa sträva efter att uppnå gemen-
samma förbättringar.

◆ Vi ska ge öppen och saklig
information om vårt miljöarbete
till medarbetare, allmänheten och
myndigheterna.

◆ Vi ska uppfylla gällande miljö-
lagstiftning och ha framförhållning
avseende nationell och internatio-
nell lagstiftning på miljö- och
arbetsmiljöområdet.

◆ Vi ska vid början av 2000-talet
uppfylla kraven i ISO 14001
och/eller EMAS vid våra nuvaran-
de produktionsanläggningar.
Arbetsuppgifter och ansvarsförhål-
landen inom ramarna för miljöled-
ningssystemet ska vara klarlagda.
Miljömål och handlingsplaner ska
utarbetas vid varje anläggning.

◆ Vi ska utvärdera miljösituatio-
nen genom mätningar och regel-
bundna miljörevisioner. Vi ska
sträva efter att ständigt förbättra
vårt miljöarbete.
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miljö- och kvalitetssäkring. 
Inom den under 1999 avyttrade

handelsverksamheten är distributionen
av produkter för byggindustri, kon-
struktioner etc den gemensamma
nämnaren. Företagen omfattar på sina
respektive marknader mycket kända
namn:

• Ahlsell 
(Affärsområdeschef Göran Näsholm)

• Bröderna Edstrand 
(Affärsområdeschef Rolf Forssell)

• Reynolds 
(Affärsområdeschef Gerard Lèvrè)

• Starckjohann 
(Affärsområdeschef Vesa Vertanen)

Under 1999 har arbetet med att kon-
centrera verksamheten accelererat.
Trelleborgkoncernen har bl.a. ingått
ett avtal som innebär att Nordic

Capital förvärvar 51
procent av koncer-

nens handelssek-
tor. Andra förän-

dringar under verk-
samhetsåret är att

innehavet i gruv- och
metallbolaget Boliden

har delats ut till aktieä-
garna och koncernens

aktieinnehav i BPA och
PEAB har avyttrats. Det

tidigare helägda investment-
bolaget Sorb Invest har börs-

noterats och det engelska
kuvertföretaget Chapman och

det belgiska plastföretaget Trelle-
borg NV-SA har sålts. Under slutet av
1999 tecknades ett avtal med brittiska
Invensys om att Trelleborg avser att
förvärva BTR AVS med ca 4 000

anställda. BTR AVS tillverkar
antivibrationsproduk-

ter för fordonsindus-
trin.

Miljöpolicy
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De polymera materialen – varav
gummi är ett – spelar en viktig roll i
vårt vardagsliv. Tack vare polymerer-
nas stora variations- och anpassnings-
förmåga har de många tillämpnings-
områden och användningen av
gummi och andra polymerer ökar.
Världens förbrukning av gummi lig-
ger nu strax under 16 miljoner ton
per år. Från början var naturgummi

den enda råvaran. Det skulle dock
dröja till 1940-talet innan syntet-
gummit, gummi med oljeprodukter
som bas, på allvar tog upp konkur-
rensen med naturgummit. Idag ger
syntetiska gummisorter många möj-
ligheter att skräddarsy allt mer sofisti-

kerade material för komplexa teknis-
ka tillämpningar. 

Naturgummi utvinns ur saven
från gummiträdet Hevaea brasiliensis. 
Trädets ursprungliga hemvist är
Amazonas regnskogar, men 1876
skeppade engelsmannen Henry
Wickham en sändning frö från Brasi-
lien till London. De frön som över-
levde seglatsen kunde så småningom
planteras ut i de brittiska kolonierna 
i Sydostasien och bidrog därmed till
utvecklingen av en global industri.

Bilindustrin krävde 
ökad gummiproduktion 

Den snabbt växande bilindustrin och

dess behov av däck gjorde att gum-

mit i början av seklet var en dyrbar

bristvara. De höga gummipriserna

drog till sig investerarnas intresse.

Holländare och britter började köpa

upp mark i de sydostasiatiska koloni-

erna, främst i nuvarande  Malaysia,

Indonesien och Sri Lanka. I takt med

att kapital strömmade till  försvann

de tidigare små familjeodlingarna

med vildväxande träd som bas och

jättelika plantager växte fram. Vinst-

erna lät inte vänta på sig. Invest-

eringar i mark och maskiner betalade

sig snabbt. Den brittiska regeringen

såg positivt på att ha en så lukrativ

verksamhet inom sin intressesfär, och

anlade vägar och järnvägar till de

nyröjda områdena. Även immigratio-

nen av arbetskraft från främst södra

Indien och Kina underlättades. 

Ökat intresse för syntetgummi

Det tog lång tid innan syntetgummi
på allvar blev en konkurrent till natur-
gummit. Under första världskrigets
råvarubrist började tyskarna tillverka
användbart syntetgummi. 

Fortfarande var det mycket under-
lägset naturgummi, men försöken
hade starkt ekonomiskt stöd från den
tyska regeringen. Efter kriget ledde
dock överproduktion och stora lager
till att naturgummi åter blev billigare,
och intresset för de syntetiska alter-
nativen minskade. Undantaget var
Tyskland och forna Sovjetunionen
som behöll den dyra produktionen
med målet att bli självförsörjande. 

Från plantager 

till provrör
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Många olika egenskaper

Oförmågan att tåla olja är en svaghet
hos naturgummi som hindrat dess
användning inom många områden.
När det första nitrilgummit fram-
ställdes i Tyskland under början av
1930-talet innebar det att man nu
hade en gummisort som bättre tålde
petroleumprodukter. 

Både i Sovjetunionen och USA
fanns ett starkt intresse av att utveck-
la olika typer av syntetgummi. USA:s
bilindustri svarade för tre fjärdedelar
av världens gummiförbrukning, sam-
tidigt som Storbritannien och Holland
kontrollerade produktionen och pris-
sättningen av råvaran. 

De tidiga försöken i USA riktades

inte oväntat mot syntetgummi vars

egenskaper passade bilindustrin.

Detta resulterade så småningom 

i kloropren. Bland några av kloro-

prengummits viktigaste fördelar

märks god resistans mot olja och 

god brandhärdighet. 

Med andra världskrigets japanska

ockupation av stora delar av Sydost-

asien tog japanerna ett fast grepp om

produktionen av naturgummi. Till-

gången minskade därmed i stora

delar av världen och forskningen runt

syntetiska gummisorter tog förnyad

fart. Recepten blev bättre och till-

verkningen skedde i stora fabriker

vilket medförde att priserna sjönk.

Syntetgummits egenskaper kan speci-

aliseras för olika tillämpningar. Det

stora genombrottet för kemisterna

kom med polyisopren, en syntetisk

kopia av naturgummit. 

Idag svarar syntetgummi för drygt

60 procent av världens gummiför-

brukning. Råvaran till de syntetiska

gummisorterna är olika petroleum-

produkter. Det finns numera ett 

20-tal viktiga syntetiska gummisorter,

exempelvis styrenbutadiengummi,

nitrilgummi, etenpropengummi,

butylgummi och kloropren. 

De olika gummityperna har sina

för- och nackdelar vad det gäller livs-

längd, värmetålighet, täthet och för-

måga att tåla väder och vind. Inom

Trelleborgkoncernen tillverkas ett

stort antal olika gummiprodukter

som både är baserade på naturgummi

och syntetiska material.

Vad är en...

POLYMER

ELAST

GUMMI

PLAST

TERMOELAST

Molekylerna i en polymer är uppbyggda  av mindre enheter vars mönster upprepas. Namnet kommer från 
det grekiska ordet poly, många, och meros, delar. Det finns tusentals olika polymerer, varav gummi är en. 

Polymermaterial med stor elastisk töjbarhet. Materialet kan dras ut till minst sin dubbla ursprungliga längd
utan att brista, och återtar sin form när belastningen släpper. Ibland används benämningen elastomer, vilket 
är den engelska termen.

En elast som kan tvärbindas. Tvärbundet gummi behåller sin form under värme eller måttligt tryck. Efter 
det att gummi töjts återgår det till sin ursprungliga storlek. Gummi kan delas upp i natur- och syntetgummi.
Naturgummit utvinns främst ur träd, medan syntetgummi skapas på kemisk väg. 

Ett polymermaterial som kan formas men har begränsad töjbarhet.

Ett plastmaterial som är elastiskt som gummi. Samma produktionsmetoder används för plast och termo-
elaster, men materialets egenskaper liknar gummits.
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Krav från samhället och 
intressenter

Attityden till miljöfrågorna har för-
ändrats under de senaste åren. En
ökad insikt hos beslutsfattare och
företagsledare om sambanden mellan
miljöpåverkan och olika industriella
aktiviteter, effektivare miljölagstiftning
samt mindre acceptans hos allmänhe-
ten för skador på miljön och männi-
skors hälsa, har resulterat i strängare
krav på producerande företag, såväl
som andra sektorer i samhället. 

Vad det gäller Trelleborgkoncer-
nen kan man konstatera att bolaget 
i hög grad påverkas av ett antal
intressenter på miljöområdet:

◆ Intresset från kunderna har ökat.
Som leverantör till ett antal stora
industrier med allt högre ambitioner
på miljöområdet, ställs nu krav att
Trelleborg bör vidta ett antal konkre-
ta miljöåtgärder. Kraven kan exem-
pelvis vara att produkterna inte får
innehålla vissa miljö- och hälsofarliga
kemiska ämnen. Alltfler kunder stäl-
ler numera även krav på att leveran-
törerna ska införa certifierade miljö-
ledningssystem och öppet redovisa
miljöprestanda. 

◆ Även från investerare, aktieägare
och massmedia har intresset för mil-
jöfrågor ökat. Ett resultat av detta är
att enligt nya krav i den svenska
årsredovisningslagen skall företag

redovisa ett antal miljörelaterade
uppgifter i årsredovisningen. Vi kan
också konstatera att Trelleborg under
1999 har fått besvara ett betydande
antal enkäter och förfrågningar från
investerare och fonder om kon-
cernens miljöstrategi, miljöinveste-
ringar och utsläppsdata. Intresset för
sambandet mellan miljöfrågorna och
frågor som rör etik och moral har
också ökat. Massmedia har i ett 
antal artiklar under året intresserat
sig för arbetsmiljösituationen vid
anläggningen på orten Trelleborg.
Som ett led i en större öppenhet pub-
licerade Trelleborg under verksam-
hetsåret sin första miljöredovisning.

◆ Inom miljölagstiftningsområdet
pågår det aktiviteter som leder till
ökad harmonisering mellan olika län-
der. Detta är framförallt tydligt inom
EU och vi ser nu hur gemensamma
direktiv och förordningar efterhand
införs i de europeiska länderna. För
Trelleborgs vidkommande kan man
konstatera att kraven inom ett antal
strategiska områden har ökat, eller
kommer att öka i de flesta länder.
Exempel på områden där Trelleborgs
processer och produkter berörs är 
följande: 

• Frågor som rör kemikaliers hälso- 
och miljöfarlighet, där kraven på 
kunskaper och riskreduktions-
åtgärder ökar. 

• Avfallsfrågor, där ökade skatter, 
avgifter och andra åtgärder 
syftar till att minska mängden 
avfall som läggs på deponi.

• Utsläppsfrågor, där utsläpp av 
lösningsmedel (VOC) och 
vulkrök är av speciellt intresse.

• Frågor som rör säkerhet och hälsa 
i arbetsmiljön, där kraven på risk-
analyser, dokumentation, utbild-
ning och andra åtgärder ökar.

• Produkt- och transportrelaterade 
frågor, där det krävs alltmer de-
taljerad information om produk-
ternas och transporternas  
miljöpåverkan.

• Globala miljöfrågor 
som växthuseffekt 
och nedbrytning-
en av ozon-
skiktet,

där internatio-
nella åtaganden 

(ex Kyotoprotokollet)  
resulterar i att samhället 

ställer krav på de producerande   
företagen att vidta relevanta 

åtgärder.

Trelleborg koncernens 

miljöarbete
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Trelleborgs miljöorganisation

Koncernens miljöchef har det över-
gripande ansvaret för att samordna
miljö- och arbetsmiljöfrågorna 
inom Trelleborgkoncernen. Det 
formella ansvaret för dessa frågor 
ligger emellertid inom de olika 
linjeorganisationerna. Platscheferna
är nyckelpersoner i sammanhanget
och de skall leda sin verksamhet 
i enlighet med:

◆ Legala och andra krav 
(exempelvis kundkrav),

◆ Trelleborgs miljöpolicy och 
miljöledningsmanual,

◆ Kraven i ISO 14001.

Miljöchefer/-samordnare finns vid
flertalet anläggningar. I många fall är
detta ett heltidsarbete, men på en del
anläggningar har befattningshavaren
även andra uppgifter, exempelvis kvali-
tetschef, kemist, underhållschef, etc.
Miljösamordnarens viktigaste uppgif-
ter är att bistå platschefen med miljö-
expertis, att handlägga kontakterna
med miljömyndigheterna, att sam-
ordna mätprogram och sammanställa
data, att ta initiativ till och genom-

föra utbildning samt att genomföra
och upprätthålla ISO 14001. 

ISO 14001 vinner terräng

Trelleborg arbetar sedan 1998 efter

en på koncernnivå fastställd miljö-

policy. I policyn, som återfinns på

sidan 5 i miljöredovisningen, åter-

speglas företagets ambitioner på 

miljöområdet och inriktningen på

miljöarbetet. För att uppnå målin-

riktade och strukturerade aktiviteter

och för att möta ökande kundkrav, 

är koncernens och de enskilda

anläggningarnas miljöarbete upp-

byggt kring kraven i den internatio-

nella miljöledningsstandarden ISO

14001. Under 1998 och 1999 har

det pågått många aktiviteter för att

införa ISO 14001. 

Arbetet har varit framgångsrikt

och har resulterat i ett antal konkreta

förbättringsåtgärder, såväl som att

flera anläggningar har erövrat ISO-

certifikatet. Mer än 80 personer 

i Sverige, Danmark, Holland, Belgien,

Spanien och USA har deltagit i ut-

bildningsaktiviteter och vi förväntar

oss ett betydande antal certifikat

under år 2000. 

I tabellen nedan ges en översikt över

aktiviteter som genomförts under

1998–99. 

Starckjohann och Reynolds har inte

omfattats av aktiviteterna. Inom Sorb

Invest som avyttrades under verksam-

hetsåret, har miljöutredningar genom-

förts vid koncernens anläggningar. 

ISO 14000 inom Trelleborgkoncernen 1998-99

Aktivitet Industri-  Ahsell1) Bröderna 
sektorn1) Edstrand1)

6-dagars ISO 14001 utbildning för projektledare 2) 35 2 5

Miljöutredningar 3) 31  2 6

Miljörevisioner 3) (inkl. träning av interna miljörevisorer) 9 2 6

ISO 14001-certifikat 5 1 14)

Anläggningar som planerar att bli certifierade 
under år 2000 15-20 1 –

Certifierade miljörevisorer (ISO 14012) 1 0 0

1) antal anläggningar eller organisationer.
2) ca 85 personer har utbildats.
3) Utöver de miljöutredningar och miljörevisioner som redovisas ovan har ett betydande antal miljörevisioner genomförts under 

året för att identifiera miljörisker hos företag som koncernen har förvärvat eller har haft avsikt att förvärva. Dessutom har ett 
antal interna miljörevisioner utförts vid de olika anläggningarna.

4) Certifikatet omfattar 6 anläggningar.



10

Miljöutredningen bidrar till att
miljöaspekterna identifieras

I samband med miljöutredningen
granskas på vilka sätt den enskilda
anläggningens processer, produkter
och tjänster påverkar miljön. Under
1998 och 1999 har miljöutredningar
genomförts vid flertalet av koncer-
nens anläggningar över hela världen.
En del utredningar har genomförts av
externa konsulter medan andra har
utförts av ett specialistteam inom
koncernen. Gemensamt för utred-
ningarna är att de har utförts enligt
en standardiserad metodik och redo-
visats på ett enhetligt sätt. De olika
anläggningarna inom Trelleborg har
kartlagts med avseende på miljöas-
pekter och styrning av miljöfrågorna.

Utredningarna har omfattat följande
huvudområden:

• genomgång av lagstiftning och 
andra krav,

• genomgång av företagets miljö-
aspekter och miljöpåverkan,

• företagets energihushållning och 
råvaruhushållning,

• miljöfrågornas inverkan vid val av 
produktionsmetoder, förpackningar 
och transporter,

• leverantörers och entreprenörers 
inverkan på anläggningens miljö-
aspekter,

• förebyggande och begränsning av 
miljöolyckor,

• granskning av de befintliga rutiner-
na för styrning av miljöarbetet,

• utvärdering av resultaten från 
utredningar av tidigare tillbud,

• analys av synpunkter från intres-
senter (exempelvis kunder och 
anställda).

Miljöutredningen, som i många 

avseenden påminner om en traditio-

nell miljörevision, omfattar följande

huvudaktiviteter: inspektion av an-

läggningen, genomgång av dokumen-

tationen, samt intervjuer med ett

antal nyckelpersoner. Miljöutredning-

en sammanfattas i en skriftlig rapport

som inom Trelleborgkoncernen har

följande principiella utseende:

Rapporterna visar på starka och svaga
sidor i företagets nuvarande miljö-
och arbetsmiljöarbete och ger förslag
på åtgärder som bör vidtagas snarast

möjligt. Miljöutredningarna har
resulterat i att ett stort antal förbätt-
ringsåtgärder har genomförts vid de
olika anläggningar. Den enskilda an-

läggningen utnyttjar sedan miljöut-
redningen i sitt fortsatta arbete med
att identifiera de betydande miljöas-
pekterna och att införa ISO 14001. 

5. Miljöaspekter

• Lokalisering

• Risk för förorening av mark och grundvatten

• Utnyttjande av naturresurser (vatten, energi, råvaror)

• Miljö- och hälsorisker med kemiska produkter 
och farliga ämnen

• Utsläpp till luft

• Utsläpp till vatten

• Buller och vibrationer i den yttre miljön

• Avfall

• Brand, spill och andra onormala händelser

• Förpackningarnas miljöpåverkan

• Produkternas miljöpåverkan

• Transporternas miljöpåverkan

• Hälso- och olycksrisker i arbetsmiljön

• Miljöpåverkan av leverantörer och entreprenörer

6. Nuvarande system för styrning av miljöfrågorna

• Miljöpolicy

• Miljömål och handlingsprogram

• Organisation av miljöarbetet

• Utbildning och träning

• Dokumentation och dokumentstyrning

•Verksamhetsstyrning

• Övervakning, mätning och kontrollprogram

• Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder

• Redovisande dokument

• Interna miljörevisioner 

• Ledningens engagemang och deltagande i miljöarbetet

Miljöutredningar inom Trelleborgkoncernen

1. Bakgrund för miljöledningsprojektet inom koncernen och vid anläggningen

2. Omfattning av miljöutredningen, administrativa uppgifter

3. Beskrivning av företaget och produktionen

4. Miljölagstiftning som är aktuell för anläggningen
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Miljöaspekter

Miljöutredningarna ger värdefulla
inblickar i miljösituationen vid de
olika anläggningarna. Från ett kon-
cernperspektiv kan man konstatera
att både industrisektorn och han-

delssektorn uppvisar ett antal bety-

dande miljöaspekter. 

Syftet med ISO 14001 är att

åstadkomma förbättringsprogram

som tar hand om de betydande 

miljöaspekterna, för att därigenom

minska miljöpåverkan, såväl som 

att åstadkomma besparingsåtgärder

och kommersiella fördelar. En över-

sikt av koncernens betydande miljö-

aspekter ges i ovanstående tabell. 

Betydande miljöaspekter inom Trelleborgkoncernen

Miljö-/arbetsmiljöaspekter Industrisektorn Handelssektorn

Lokalisering ■ ■ 

Mark och grundvatten (förorening) ● ▼

Förbrukning av naturresurser (råvaror) ■ ▼

Förbrukning av naturresurser (vatten, energi) ● ▼

Användning av kemiska produkter ● ▼

Utsläpp till luft ● ■ 

Buller (utomhus) ■ ■ 

Utsläpp till vatten ▼ ✱

Avfall ● ■ 

Spill, brand och oförutsedda situationer ■ ■ 

Produkter ● ●

Förpackningar ▼ ●

Transporter ■ ●

Arbetsmiljörisker (arbete med kemikalier) ● ▼

Arbetsmiljörisker (olyckor) ● ▼

Arbetsmiljörisker (ergonomi, buller) ● ■ 

✱ Mindre viktig aspekt            ▼ Låg prioritet             ■ Medelhög prioritet             ● Hög prioritet
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Redovisning av 

koncernens 

miljöprestanda

Så här har vi samlat in data

Trelleborgkoncernen har sedan några
år samlat in uppgifter om miljöpre-
standa från de olika anläggningarna. 
I miljöredovisningen ges en överblick
över miljöprestanda inom bolaget.
Varje anläggning har bidragit med
relevanta data enligt koncernens stan-
dard för miljörapportering. Inläm-
nade data har via stickprov verifierats
mot anläggningarnas miljörapporter
till myndigheterna, samt mot data
som lämnats i samband med miljö-
utredningarna. Den föreliggande 

rapporteringen avser år 1999.
I vissa diagram ges dock

ett längre tidsperspek-
tiv. De nyckeldata
som redovisas
beskrivs i text,
tabeller och dia-
gram. Där det är

tillämpligt anges
data från 1998

inom parantes efter
uppgiften för 1999. 

De olika affärsområdena 
har delats upp där detta bedömts
relevant. I november 1999 avyttrades
51 procent i Handelssektorn och
denna verksamhet rapporteras därför
separat. Totalt har 53 organisationer
bidragit till rapporten.

Några händelser under 1999 

Av den föreliggande miljöredovisningen
framgår det att ett antal åtgärder har
vidtagits för att förbättra miljö- och
arbetsmiljösituationen vid koncernens
tillverkande enheter. Åtgärderna om-
fattar exempelvis byte till mer miljö-
anpassade bränslen, förbättrad käll-

sortering av avfall, minskad använd-
ning av lösningsmedel, sanering av
mark- och grundvatten, samt utbyte
av miljö- och hälsofarliga kemikalier i
processerna och produkterna. 

Trelleborgkoncernen har ca 50

producerande enheter i 15 länder i

Europa, Nord- och Sydamerika och

Asien. Flertalet anläggningar är till-

ståndspliktiga enligt landets lagstift-

ning och kontrolleras därför regel-

bundet av regionala eller lokala mil-

jömyndigheter. I Sverige bedriver

koncernen ett tjugotal tillstånds- eller

anmälningspliktiga verksamheter.

Dessa anläggningar har tillstånd en-

ligt gällande lagstiftning med angivna

villkor. I separata miljörapporter

redovisar anläggningarna varje år

utsläppsdata och efterlevnaden av

villkoren. Miljörapporterna godkänns

av respektive tillsynsmyndighet.

Under 1999 erhöll Trelleborg

Building Systems förnyat tillstånd för

verksamheterna i Bor och Rydaholm. 

Vid anläggningen i Trelleborg pågår

sedan 1994 ett prövotidsärende som

avser vulkrök och lösningsmedel.

Ärendet behandlades i Miljödom-

stolen i december 1999 och slutliga

villkor fastställdes i början av år

2000. Trelleborg Building Systems 

i Höganäs och Trelleborg Rubore 

i Kalmar arbetar för närvarande med

tillståndsansökningar enligt kraven i

den nya Miljöbalken. Ansökan enligt

Miljöbalken har under året inlämnats

för Trelleborg Automotives anlägg-

ning i Sjöbo. Ansökningar enligt mil-

jölagstiftningen har även inlämnats 

i andra länder, exempelvis USA.



Markfrågor

Förorening av mark och grundvatten
har fått allt större betydelse i många
länder. I flera länder där Trelleborg
har verksamhet har miljömyndighe-
terna drivit program för att kartlägga
omfattningen av förorenad industri-
mark. Exempel på sådana länder är
Holland och USA. I flera fall har
detta resulterat i krav på saneringsåt-
gärder vid Trelleborgs anläggningar. 
I samband med grävningar och bygg-
nadsverksamhet har det också in-
träffat att man upptäckt markförore-
ningar vid Trelleborgs fabriker. Slut-
ligen genomför Trelleborg rutinmäs-
sigt undersökningar av mark- och
grundvattensituationen i samband
med företagsförvärv. Ovanstående
aktiviteter har resulterat i att det
finns ett antal konstaterade fall av
markföroreningar inom koncernen. 
I vidstående tabell ges en översikt 
av den aktuella situationen.

Energiförbrukning

Inom koncernen används energi till 
uppvärmning, ventilation, kylning, 
processer, utrustningar och transporter. 

Trelleborgskoncernens totala energi-
förbrukning uppgick 1999 (transpor-
ter ej inräknade) till 760 (623) GWh.
Olja stod för 204 (123) GWh, elek-
tricitet 304 (255) GWh, naturgas
247 (247) GWh och andra källor för
5 (7) GWh. Jämfört med 1998 är
förbrukningen ca 22 procent högre.

Detta är huvudsakligen att hänföra till
att ett antal förvärv av anläggningar
skedde under året, exempelvis den
stora anläggningen i Tivoli i Italien,
samt att årets miljöredovisning även

inkluderar några anläggningar som
inte redovisades 1998. Som redo-
visas på andra ställen i rapporten 
har energibesparande åtgärder
genomförts vid flera anläggningar.
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Nyttjande av naturresurser

Energiförbrukning 

fördelat på energislag

Olja 27%El 40%

Naturgas 32%
Övrigt 1%
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Energiförbrukning (olja, naturgas, 

el, övrigt) vid de olika anläggningarna

Trelleborg I, Sverige Tungmetaller, lösningsmedel Omfattande sanering 
har genomförts under 1999.

Trelleborg Trebolit, Kreosot Undersökningar pågår.
Sverige 

Ohs, Sverige Petroleumkolväten Undersökningar har genom-
förts. Mer detaljerade under-
sökningar planeras.

Ridderkerk, Holland Tungmetaller, olja, Saneringen har avslutats.
lösningsmedel 

Ede, Holland Olja Saneringen har avslutats.

Hoogezand, Holland Processolja Sanering pågår.

Herentals, Belgien Klorerade och ej  Undersökningar har genom-
klorerade lösningsmedel förts. Sanering är under 

planering.

Evergem, Belgien Tungmetaller, olja, Undersökningar har genom-
lösningsmedel förts. Sanering är under 

planering.

Tivoli, Italien Klorerade och ej  Detaljerade undersökningar
klorerade lösningsmedel  har genomförts. Eventuella
i grundvatten saneringsåtgärder ej

fastställda.

Clermont-Ferrand, Tungmetaller (bly, zink) Saneringen har avslutats.
Frankrike

Sandusky MI, USA Klorerade lösningsmedel Sanering pågår.

South Haven MI, USA Lösningsmedel Sanering genomförd.
Vissa kompletterande 
undersökningar pågår.

Dawson GA, USA Klorerade lösningsmedel Undersökningar pågår.

Trenton NJ, USA Farligt avfall och annat avfall Saneringen avslutad.

Anläggning Typ av förorening Status

Energiförbrukning 

fördelat på energislag

Energiförbrukning (olja, naturgas, el,

övrigt) vid de olika anläggningarna
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En gummiblandning består inte bara
av gummipolymeren utan också av
ett antal olika kemiska komponenter
som bidrar till den färdiga produk-
tens önskade egenskaper. Nedan ges
några exempel på ämnen som tillsätts
när man gör en gummiblandning. En
del av substanserna förbrukas i de
kemiska reaktionerna i samband med
vulkaniseringen och återfinns därför
inte i den slutliga produkten. 

◆ Kimrök används  som fyllmedel
för att öka styrkan hos blandningen.
Andra fyllmedel är krita och lera. 

◆ I vulkaniseringsprocessen tillsätts
förutom svavel, zinkoxid eller peroxi-
der även acceleratorer som bidrar till att

de kemiska processernas hastighet ökar.

◆ Antioxidanter och antiozonanter
används för att skydda gummit mot
oxidation och ozonsprickor, dvs för-
hindra att materialet åldras.

◆ För att reglera gummits styvhet
och förenkla tillverkningsprocessen
används olika mineraloljor som
mjukningsmedel, t ex aromatiska
oljor (HA-oljor).

◆ I vissa fall tillsätts även pigment
till ljusa blandningar, antistatiska
smörjmedel som minskar den statiska
elektriciteten och flamdämpande
medel som minskar risken för
antändning.

Kemikaliefrågor

Vattenförbrukning

Vatten används främst för kylning,

rengöring och sanitära ändamål.

Totalt sett förbrukades under verk-

samhetsåret 4.3 (1,6) miljoner m3

vid de anläggningar som redovisas 

i rapporten. Vattenförbrukningen är

hög vid flera anläggningar och har

för koncernen som helhet ökat sedan

föregående år. Ökningen orsakas av

att fler anläggningar har inkluderats 

i rapporteringssystemet, samt att 

anläggningen i Tivoli (Italien) som

förvärvades under året har en bety-

dande användning av vatten. 
Omkring 74 procent av vattnet

kommer från egna brunnar eller från 
närliggande vattendrag eller sjöar. 
Ca 26 procent utgörs av vatten från
kommunala täkter. Vid flera anlägg-
ningar har förbrukningen av vatten
reducerats avsevärt under de senaste
åren. Detta har framförallt åstadkom-
mits genom installation av recirkule-
rande system för kylvatten.
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Vissa kemiska ämnen som används
inom Trelleborgkoncernen kan 
ha påverkan på hälsan och den om-
givande miljön. En del av substan-
serna är direkt kopplade till produk-
tionen av gummi, medan andra
exempelvis används vid avfettning
och målning av metaller, framställ-
ning av polyuretan eller som smörj-
medel och tekniska oljor. Följande
kemikalier eller kemikaliegrupper är
av speciellt intresse:

◆ HA-oljor (oljor med en hög andel
av cancerframkallande polyaromatis-
ka kolväten, PAH) som används som
mjukningsmedel.

◆ Organiska lösningsmedel (aroma-
tiska, klorerade) som används bland
annat för att tillverka gummilösning-
ar och klisterlösningar. Lösnings-
medelsbaserade färger används 
i vissa sammanhang.

◆ Nitrosaminalstrande acceleratorer.
Vissa aminer, exempelvis TMTD kan
ge upphov till cancerogena nitrosa-
miner. ETU och MOCA är andra
hälsofarliga acceleratorer.

◆ Bly och blyföreningar som används
exempelvis som processhjälpmedel
vid tillverkning av vissa slangtyper.

◆ Zinkoxid som ingår i de flesta
gummiblandningar. Inom EU pågår
det för närvarande ett intensivt arbete
för att klarlägga zinkoxidens toxicitet
i miljön. Det finns misstankar om att
ämnet kan ha hög toxicitet mot
vattenlevande organismer. Om zink-
oxid skulle bli klassificerat som mycket
giftigt mot vattenorganismer kan detta
få betydande återverkningar inom
gummiindustrin, bland annat skulle
detta resultera i att flertalet gummi-
blandningar blir märkningspliktiga. 

◆ Flamdämpande medel (klorparaf-
finer, bromhaltiga föreningar). Vissa
av dessa föreningar är både skadliga
för miljön och för hälsan. 

◆ Ftalater som exempelvis dioktyl-
ftalat (DEHP) används som mjuk-
görare i vissa gummityper. Man har
misstankar om att ämnet kan ha 
hormonstörande effekter.

◆ Diisocyanater som används vid
tillverkning av polyuretan (exempel-
vis valsar och solida däck). 

Isocyanater kan orsaka luftvägssjuk-
domar och överkänslighetsreaktioner.
Formaldehyd är ett annat ämne som
kan orsaka allergiska
reaktioner.

◆ Kiselkrita är ett fyllmedel som

innehåller kristallin kvarts. Damm-

exponering kan ge upphov till silikos.

Inom många applikationer har använd-

ningen av hälsofarliga och miljöfarliga

kemiska produkter minskat under de

senaste åren. Vid många fabriker har

lösningsmedelsanvändningen minskat

genom processtekniska åtgärder vilket

är utmärkt både ur arbetsmiljö- och

yttre miljösynpunkt. I en del fall har

åtgärderna kombinerats med renings-

utrustningar vilket har bidragit till att

utsläppen till atmosfären har minskat.

Ett sådant exempel är anläggningen 

i Trelleborg som visas i vidstående

diagram. 

Vid ett flertal anläggningar har 

användningen av klorerade lösnings-

medel upphört, bly och zinkoxid-

användningen minskat och hälso-

farliga acceleratorer ersatts med 

mindre farliga alternativ. I de fall 

där farliga ämnen inte har kunnat

ersättas har exponeringen i arbets-

miljön kunnat minimeras genom

slutna processer, inkapsling av utrust-

ningar och användning av råvaror

som inte dammar. 

Anläggningen i Trelleborg har

under året sanerats från kvicksilver 

i avloppssystem och äldre tekniska

utrustningar. Sammanlagt kunde

flera kilo av det miljöfarliga ämnet

avlägsnas från fabriken.
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Utsläpp till luft

Luftutsläppen utgörs framförallt av
lösningsmedel (VOC), vulkgaser,
stoft, koldioxid, kväveoxider och luk-
tande ämnen. De totala utsläppen av

lösningsmedel (VOC) inom koncer-
nen uppgick under 1999 till ca 505
(516) ton, vilket är en minskning
jämfört med 1998. Utsläppet av både
klorerade och icke-klorerade lös-
ningsmedel har reducerats avsevärt
under senare år genom installation av
reningsanläggningar och förändrade
processer. De totala utsläppen av 
klorerade lösnings-
medel under 1999 
var 63 (65) ton.

Koldioxidutsläppen
orsakas huvudsakligen
av förbränning av olja
och naturgas i företa-
gets energianläggning-
ar samt av transporter
med bilar, lastbilar,
flyg och dieseldrivna
tåg. De sammanlagda
koldioxidutsläppen
under 1999 från den

interna energiproduktionen var ca
101 400 (85 000) ton. Ökningen
jämfört med föregående år hänger
framförallt samman med att nya
anläggningar har införlivats i koncer-

nen. Utsläpp
från användning
av fjärrvärme,
transporter och
processer ingår
för närvarande
inte i koncer-
nens redovis-
ning av miljö-
prestanda.

Svaveldioxid-
och kväveoxi-
dutsläppen
(NOx) från
energiproduk-
tionen uppgick
under 1999 till
193 (136) ton

respektive 103 (80) ton. Vid anlägg-
ningen i Izarra i Spanien har man
under 1999 övergått från högsvavlig
olja till lågsvavlig, vilket kommer att
medföra en betydande reduktion av
svaveldioxidutsläppet. Övriga utsläpp
till atmosfären  utgörs av luktande
ämnen, gaser och stoft som bland
annat släpps ut från vulkningsproces-

Utsläpp till luft 
och vatten

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

 T
iv

ol
i

Tr
el

le
bo

rg
 I

H
ar

tv
ill

e

Ev
er

ge
m

Sa
pu

ga
sk

an
da

Tr
el

le
bo

rg
 I
I

Sa
nd

us
ky

H
oo

ge
za

nd

Iz
ar

ra

Ö
vr

ig
a

C
le

rm
o
n
t

-F
er

ra
n
d

Utsläpp av koldioxid till atmosfären 
från energianvändningen

CO
2 
ut

sl
äp

p 
(t

on
)

0

50

100

150

200

250

Ti
vo

li

Tr
el

le
bo

rg
 I

Klorfria VOC

Sj
öb

o

Ev
er

ge
m

M
or

ga
nf

ie
ld

M
jö

nd
al

en

Sa
nd

us
ky

Ca
rm

i 
II

H
ar

tv
ill

e

Ö
vr

ig
a

C
le

rm
o
n
t

-F
er

ra
n
d

Utsläpp av VOC till atmosfären 

U
ts

lä
pp

 a
v 

VO
C 

(t
on

)

Klorerade VOC

Utsläpp av koldioxid till atmos-

fären från energianvändningen

Utsläpp av VOC till atmosfären



17

Avfallsmängd-
erna inom kon-
cernen är bety-
dande och en
stor del avfallet
omhändertas
genom depone-
ring. Den sam-
manlagda avfalls-
mängden var 
ca 31 000 ton
varav ca 17 000
(17 400) ton
deponerades. Ca
11 000 (7 600)
ton källsorterades
och återvanns
som material,
alternativt genom
energiutvinning. 

Farligt avfall
omhändertas
genom destruk-
tion vid godkän-
da anläggningar i
de länder där
Trelleborg har
verksamhet. 

Under 1999
uppgick den sam-
manlagda mäng-
den farligt avfall
till 674 (545)
ton. Förutom
detta uppkom vid Trelleborg I under
året ca 160 ton farligt avfall i form av
lösningsmedelskontaminerat vatten

från en marksaneringsåtgärd. 
I samband med ISO 14000-

arbetet har många anläggningar tagit
fram program för förbätt-
rad källsortering och mini-
mering av avfallet, exem-
pelvis vid Ahlsells logistik-
centrum, Trelleborg II,
Izarra, Burgos och
Bröderna Edstrand.
Trelleborgkoncernens 
kostnader för hantering 
av avfall är dock fortfarande
betydande.

Avfallsfrågor

serna. Vulkröken kan innehålla flera
hundra olika ämnen i låga koncentra-
tioner varav flera är miljö- och hälso-

farliga. Koncentrationen av enskilda
ämnen är normalt låg. Intresset för
frågor som rör vulkrökens egenskaper
är betydande bland arbetsmiljö- och
miljömyndigheterna i ett antal olika
länder. Vid flera av koncernens
anläggningar finns sedan länge
reningsanläggningar för att reducera
utsläppen av vulkgaser och ytterligare
installationer planeras.

Utsläpp till vatten

Vattenutsläppen från både industri-
och handelssektorerna är förhållandevis
begränsade. I många fall är fabrikerna
anslutna till kommunala reningsverk.
Några störningar i reningsverk eller
recipienter har inte rapporterats.

Metoder för

omhändertagande av avfall

Deponi (60%)

Material-/
energiåtervinning

(38%)

Destruktion,
farligt avfall

(2%)
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Produkterna och miljön

Flera av de produkter Trelleborg till-
verkar bidrar till minskad miljöbe-
lastning och till att människor får
ökad bekvämlighet. Exempel på dessa
positiva aspekter är buller- och vibra-
tionsdämpning i fordon, samt energi-
besparing och bullerdämpning genom
gummilister i fönster och dörrar. 

Gummi har också miljöfördelar
genom att materialet utgör ett håll-
bart och ogenomträngligt membran
för både luft och vatten. Gummiduk
används därför i konstgjorda dammar
för dricksvatten men också som tät-
skikt i avfallsupplag. Även andra tät-
skiktsprodukter har genomgått en
utveckling som resulterat i resursbe-
sparing både vad det gäller råvaruför-
brukning och transportbehov. För ett
par decennier sedan användes tak-
papp i tre lager med en livslängd på
15 år. Senare kom papp i två lager
med en livslängd på 25 år och nume-
ra finns högkvalitativ bitumenbaserad
takpapp i ett lager med en beräknad
livslängd på 35 år. 

Trelleborg tillverkar däck med 
lågt lufttryck för användning i skogs-
och lantbruksmaskiner. Det låga luft-
trycket minskar risken att jordlagret
pressas samman under tyngden av
maskinen vilket är fördelaktigt mark-
vårdssynpunkt. Trelleborg Rubber
Floorings senaste produktnyhet, det
granitmönstrade gummigolvet C2,
har flera fördelar ur miljösynpunkt.
Golvet kan läggas med vattenbaserat

lim, det är klorfritt och slitstarkt samt
kräver färre polishbehandlingar än till
exempel linoleumgolv. 

Livscykelanalys

Både kunder och miljömyndigheter
visar ett ökande intresse för gummits
egenskaper ur hälso- och miljösyn-
punkt. För produkter som är i direkt
kontakt med livsmedel är frågeställ-
ningarna sedan länge aktuella, men
under senare år har man börjat att
intresserat sig för hur olika gummike-
mikalier sprids i miljön i samband
med att produkterna används. 

I Europa har intresset fokuserats
på användningen av däck och de
ämnen som sprids i miljön när 
däcken rullar på vägarna. Trelleborg
deltar tillsamman med BLIC sam-
manslutning av europeiska gummi-
produkter i forskningsprojekt som
avser att kartlägga hur vissa gummi-
komponenter påverkar miljön (fram-
förallt zinkoxid), men också hur
däcken påverkar miljön under hela
deras livscykel, dvs en livscykelanalys
(LCA). 

För att både förbättra produk-
ternas egenskaper i miljön och att
minska riskerna i arbetsmiljön, har
de hälso- och miljöfarliga högaroma-
tiska mjukningsmedlen (HA oljor)
ersatts i slitbanorna i däck som till-
verkas av Trelleborg Wheel Systems 
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vid anläggningen i Trelleborg. Detta
är ett strategiskt viktig beslut och vi
hoppas att det kommer att följas av
liknande initiativ för andra produkt-
grupper.

Producentansvar

I Sverige gäller producentansvar för
däck och Trelleborg betalar därför
avgifter till ett system för insamling

och omhändertagande av uttjänta
däck. Via detta system omhändertas
mer än 90 procent av alla förbrukade
däck.

Exempel på beståndsdelar

i en gummiprodukt

Syntetiskt gummi
Naturgummi
Fyllmedel
Stål
Väv
Mjukgörare
Vulkmedel
Acceleratorer 
Antidegradanter

Transporter med lastbil är det vanli-
gaste sättet att transportera råvaror
och färdiga produkter utom och
inom Trelleborgkoncernen. En
begränsad mängd gods går med tåg,
båt eller flyg. En del åtgärder har vid-
tagits för att minska miljöbelastning-

en från transporterna, exempelvis
använder Bröderna Edstrands lastbi-
lar citydiesel vilket ger mindre luft-
föroreningar. Ahlsell optimerar trans-
porterna från logistikcentrum i
Hallsberg genom samlastning och
andra åtgärder.

Transporter

Ett flertal arbetsmiljöaspekter har 
betydelse inom koncernen. Inom
industrisektorn kan man konstatera
att följande aspekter är av speciellt
intresse:

◆ exponering för kemiska produkter,
◆ exponering för vulkgaser,
◆ buller,
◆ tunga lyft och repetitivt arbete,
◆ skador och olycksfall.

På många områden har markanta för-
bättringar skett. Som tidigare beskri-
vits har vissa hälsofarliga kemikalier
ersatts och exponeringen för kemiska
produkter och gaser minskat genom
ventilationstekniska åtgärder och
skyddsutrustningar. Maskiner och
utrustningar har förbättrats och ris-

kerna för olycksfall har minskat. Vid
ett antal fabriker har det under 1999
bedrivits riktade program för att min-
ska olyckorna. Ett exempel på sådana
aktiviteter är det ”10-punkters pro-
gram” som genomförts vid Industrial
Hose i Trelleborg. Trots vidtagna
åtgärder kan man konstatera att gum-
miindustrin jämfört med annan
industri fortfarande uppvisar ett för-
hållandevis stort antal olycksfall och
arbetsrelaterade sjukdomar.

Olyckor

Under 1999 råkade ca 450 anställda
ut för olyckor som resulterade i mer
än en dags frånvaro. Den sammanlag-
da rapporterade frånvaron orsakad av
olyckor var ca 5 700 dagar. Under

Hälsa och säkerhet
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1999 var frekvensen för olyckor inom
koncernen i medeltal 43 (antal olyck-
or med mer än en dags frånvaro per
1 000 anställda). Vid flera av anlägg-
ningarna visar olycksfallsfrekvensen
en nedåtgående trend och det pågår
åtgärder för att ytterligare förbättra
situationen.

Frekvensen olyckor varierar mellan 
de olika affärsområdena och Wheel
Systems uppvisar den högsta frekven-
sen. De mest olycksdrabbade länderna
inom koncernen är Italien, Sri Lanka
och Spanien. I de flesta fall har olyck-
orna orsakats av manuellt arbete och
utgörs av skär-, bränn- och klämska-
dor. Bakgrunden till detta är exempel-
vis bristande skydd av rörliga maskin-
delar, bristande säkring av utrustning-
ar vid underhålls-arbete, samt felaktigt
utnyttjande av verktyg och utrustning-
ar. En del olyckor har orsakats av in-
terna transporter, exempelvis truckar.

Arbetsrelaterade sjukdomar

Under 1999 rapporterades ca 155
arbetsrelaterade sjukdomar inom
koncernen. Flertalet av dessa är loka-
liserade till rörelseorganen och utgörs
av belastningsskador. En del sjuk-
domar orsakades av exponering för

kemiska produkter och utgjordes
exempelvis av allergier och andra
överkänslighetsreaktioner. Vidare 
rapporterades det några fall som
rörde nedsatt hörsel och andra sjuk-
domstillstånd.

De officiella systemen för rappor-
tering av yrkesskador och yrkessjuk-
domar är olika i de länder där Trelle-
borg bedriver verksamhet. Detta
påverkar därmed också kvaliteten på
den interna rapporteringen. Arbete
pågår för att förbättra denna situation.
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Utbildning

Utbildning inom arbetsmiljö- och
miljöområdet har under året genom-
förts vid koncernens anläggningar.
Antalet utbildningstimmar per an-
ställd var i medeltal 4.7. Vid de an-
läggningar som infört ISO 14001 har
en betydande del av utbildningen
varit inriktad på miljöledningssyste-
mets uppbyggnad och funktion.

Arbetsmiljöforskning

Inom arbetsmiljöområdet deltar
Trelleborg i nationella och internatio-
nella projekt för att kartlägga och
åtgärda hälsorisker i gummiindustrin.
Ett exempel är EU:s Brite-Euram
projekt, ett annat är det forsknings-
projekt med fokus på arbetsmiljön i
gummiindustrin som nyligen startats
vid Institutionen för Yrkes- och 
miljömedicin vid Lunds Universitet 
i Sverige. 

Miljö- och arbetsmiljöaktiviteterna
inom koncernen medför kostnader
för administration, utbildning, 
tillståndsärenden, certifieringar, 
investeringar i reningsutrustningar,
sanering av mark och grundvatten,
miljö- och arbetsmiljömätningar samt
mycket annat. Vid anläggningarna är
många av kostnadsposterna integrerade
i projekt, verksamheter eller omkost-
nader och redovisas därför för närva-
rande inte som separata miljökostna-
der. Från koncernens anläggningar

inrapporterades det att miljökostna-
derna under 1999 uppgick till ca 3.5
miljoner USD. Av detta utgjorde ca
hälften av löpande utgifter och den
andra hälften av olika investeringar 
i förbättrad miljö och arbetsmiljö.
Vid några anläggningar har en del 
av miljökostnaderna varit av engång-
skaraktär och exempelvis vid anlägg-
ningen i Trelleborg har under året
mark och grundvatten sanerats till 
en kostnad av ca 0.4 miljoner USD.

Under 1999 rapporterades samman-
lagt 32 spill, bränder eller andra
okontrollerade utsläpp till omgiv-
ningen. Samtliga händelser var av
begränsad omfattning och påverkan
på människor eller miljö var försum-
bar. Flertalet av händelserna var min-
dre bränder som kunde släckas på
plats av processpersonalen. I Izarra 

i Spanien inträffade under året ett
mindre oljespill till en närbelägen
flod. Utsläppet kunde snabbt saneras.

Under verksamhetsåret inregistre-
rades 14 klagomål från grannar och
andra personer i närheten av anlägg-
ningarna. Klagomålen rörde buller,
lukter och damm.

Miljö och ekonomi

När det inte gick
som det var planerat
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Trelleborg Automotive är en ledande
global leverantör till världens fordon-
stillverkare, med fokus på kundbe-
hov, global närvaro, partnerskap och
effektivitet.

Affärsområdet är verksamt inom
utveckling, produktion och försälj-
ning av antivibrationssystem och
ljudabsorberande produkter för
bromsar. Verksamheten är organise-
rad i tre affärsenheter:

Automotive Americas och Auto-
motive Europe (samt Automotive
Asia efter förvärvet av BTR AVS),
som huvudsakligen arbetar inom
vibrationsområdet, samt Laminates
(och Standard Products efter förvär-
vet av BTR AVS) som arbetar med
eliminering av broms- och struktur-
ljud i fordon. Inom Laminates finns
också specialprodukter som gummi-
golv, vägtejp och Fillite fyllnadsmedel.

Affärsområdet har försäljningscen-
tra i Detroit, Frankfurt och Trelle-
borg samt tekniska centra i South
Haven (Michigan, USA), Trelleborg
och Kalmar.

Affärsområdesledningen finns i
South Haven, USA. Produktionsan-
läggningar finns i Spanien, Storbrit-
tanien, Mexiko, Sverige, Norge,
Tyskland, Brasilien och USA. Totalt
har affärsområdet ca 2 140 anställda
och en försäljning på ca 2 434 MSEK.
Vid årsskiftet 1999 träffades avtal
angående förvärv av BTR AVS som
har en omsättning på ca 4 200 MSEK.

Viktiga aktiviteter på miljöom-
rådet under 1998-1999:

• Miljöutredningar har genomförts
vid anläggningarna i Trelleborg I, 
II, Horda, Kalmar, Sjöbo, Örebro,
Hemse (Sverige), Neumünster (Tysk-
land), Burgos (Spanien), Benton
Harbor (USA) och Toluca (Mexiko).
• Anläggningen i Neumünster
(Tyskland) har blivit certifierad
enligt ISO 14001.
• Markundersökningar har
genomförts vid anläggningen
i Dawson (USA) och Ohs
(Sverige).
• Förbättrat ventilations-
system vid anläggningen 
i Morganfield (USA) har resulte-
rat i energibesparingar. Energibe-
sparingarna har också genomförts 
i Örebro (belysning, ventilation) 
och Runcorn (UK).
• Miljödeklaration enligt kraven 
i ISO 14021 för gummigolv har
tagits fram.

• HA-oljor har tagits bort från 
recepten i Örebro och Hemse.
Farliga kemikalier har tagits bort 
från metallbearbetningen i Dawson.
• I Burgos har en metod för återan-
vändning av ovulkat gummiavfall
tagits fram. 

Huvuddelen av det gummiavfall som
tidigare kastades bort kan nu använ-
das i nya produkter.

Miljöarbetet

inom koncernens

affärsområden

Trelleborg Automotive

Nyckeltal

Energiförbrukning: 158 GWh (21% av koncernens 
sammanlagda förbrukning).

Vattenförbrukning: 399 300 kubikmeter (9% av kon-
cernens sammanlagda förbrukning).

Utsläpp av VOC till luft: 89 ton (18% av koncernens 
sammanlagda utsläpp).

Avfallsmängd som återvinns: 1 277 ton (13% av koncernens 
sammanlagda avfallsmängd).

Avfall till deponi: 6 036 ton (36% av koncernens 
sammanlagda mängd avfall till deponi).

Olycksfallsfrekvens: 53/1000 anställda (koncernens 
medeltal 43/1000 anställda).

Antal ISO 14001 certifikat: 1 (8% av koncernens certifikat).
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Anläggning Anställda Energi (GWh) Vatten (m3) VOC (ton) CO2 (ton) NOx (ton) SO2 (ton)

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Trelleborg I 132 94 19.7 15.3 13350 11240 0.5 0.6 2220 1780 1.1 0.8 - 0.07
Kalmar 64 65 3.7 5.5 826 540 3.5 8.0 598 928 1.2 1.1 1.0 1.4
Sjöbo 72 96 14.6 16.3 16700 8354 19 17.5 1120 1721 2.1 2.0 2.8 2.6
Horda 110 105 - 4.5 - 9027 - 0 - 0 - 0 - 0
Örebro 110 105 5.3 4.7 4750 4600 0 1.5 0 0 0 0 0 0
Hemse 92 90 5.3 4.8 2210 2360 0 0 130 91 0.3 0.1 1 0.1
Burgos 96 67 5.6 3.6 2611 1630 0.5 - 156 212 0.2 0.2 0.2 0.3
Neumünster 200 190 9.2 9.0 6300 6000 0 0 795 778 0.4 0.4 0.03 0.03
Runcorn 31 30 10.5 9.9 646 680 0 0 1761 1654 0.8 0.8 0.07 0.06
Sandusky 330 332 28.5 27.5 131102 153800 17.7 19.2 3686 3394 1.8 1.6 0.1 0.1
Dawson 185 190 11.8 11.2 43287 86300 3.9 8.3 1136 1027 0.5 0.5 0.04 0.04
Carmi  I 58 56 11.4 11.0 6800 6100 0 0 860 760 0.4 0.4 0.03 0.03
Carmi  II 133 142 7.9 8.7 29919 36800 18.8 16.5 1019 1008 0.5 0.5 0.04 0.04
Morganfield 143 183 11 16.1 41200 47669 12.3 17.3 971 1434 0.5 0.7 0.04 0.5
Benton Harbor 125 120 5.7 5.7 18100 18400 2 0.2 520 512 0.2 0.2 0.02 0.02
South Haven 90 119 3.5 3.8 4080 5800 0 0 295 252 0.1 0.1 0.01 0.01
Toluca 230 - 3 - 4089 - 3.8 - 0 - - - - -

Miljödata 1998-1999 för Trelleborg Automotive

Anläggning Certifikat Miljösamordnare

Trelleborg I ISO 9001 (Novibra, Calandered Materials), Bernt Nilsson, Leif Olsson
ISO 9001, QS 9000 (TAE Business Unit)

Kalmar QS 9000 Sören Berneke
Sjöbo ISO 9001, QS 9000 Bengt Andersson
Horda QS 9000 Thommy Rosberg
Örebro ISO 9000 Gunnar Söderberg
Hemse ISO 9001 Sam Svännel
Burgos ISO 9001, ISO 9009, QS 9000, UDA 6.1 Sergio de Dios
Neumünster ISO 9009, QS 9000, UDA 6.1, ISO 14001 Klaus Böcker
Runcorn ISO 9002 James Roberts
Sandusky QS 9000 Debra Sopczynski
Dawson QS 9000 Rod Millhof
Carmi I QS 9002 Mike Henson
Carmi II QS 9000 Dennis Jacobs
Morganfield QS 9000 Doug Harre
Benton Harbor ISO 9001, QS 9000 Mikael Lueken
South Haven QS 9000 Barry Skuza
Toluca QS 9000 Juan Martinez

Anläggning Totalt avfall Farligt avfall Avfall till deponi Olycksfall med Utsläpp, spill, Klagomål
(ton) (ton) (ton) frånvaro/1000 bränder

anställda

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Trelleborg I 1063 1075 1.5 0.4 843 833 11 58 0 0 0 0
Kalmar 348 455 8 4 120 174 31 31 1 0 0 0
Sjöbo 160 316 9 0 26 23 - 52 0 0 0 2
Horda 248 190 1 0 88 180 - 9 2 5 0 0
Örebro 77 84 4 1 55 60 73 17 0 1 0 0
Hemse 125 115 8 4 105 66 87 22 0 0 0 0
Burgos 350 337 9 0.2 341 322 73 388 0 0 0 0
Neumünster 487 466 48 27 - 63 - 45 0 0 0 0
Runcorn 406 464 0 0 406 464 0 0 0 0 2 2
Sandusky 720 532 5 5.9 273 354 54 36 0 0 0 0
Dawson 1080 1179 23 28 1048 1006 76 58 0 1 0 0
Carmi I 60 419 0.4 0.5 0 372 - 241 0 0 0 0
Carmi II 535 567 4 4.5 517 550 30 30 0 1 0 0
Morganfield 626 736 10 13 610 716 28 49 0 1 0 1
Benton Harbor 1014 946 25 22 989 847 240 8 0 0 0 0
South Haven 54 12 0 0 36 6 0 0 0 0 0 0
Toluca 155 - 4 - 141 - 87 - 0 - 0 -
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Trelleborg Wheel Systems utvecklar,
tillverkar och marknadsför kompletta
hjulsystem för skogs- och lantbruks-
maskiner samt truckar och annan
material hanteringsutrustning.
Affärsområdet består av fyra 
affärsenheter:

Forest & Farm Tires och Agricul-
tural Radial Tires, utvecklar, till-
verkar och marknadsför ett brett 
sortiment av däck och fälgar till
skogs- och lantbruksmaskiner.
Industrial Tires utvecklar, tillverkar
och marknadsför solida och pneu-
matiska industridäckssystem till 
gaffeltruckar och annan material-
hanteringsutrustning.
Technical Materials utvecklar 
och tillverkar bland annat polymer-
blandningar.

Affärsområdesledningen finns 
i Trelleborg. Produktionsanläggningar
finns i Sverige, Belgien, Danmark,
Italien, Nederländerna, Spanien,
USA, Tyskland och Sri Lanka. Totalt
har affärsområdet ca 2 630 anställda
och en försäljning på ca 2 770 MSEK.

Viktiga aktiviteter på miljö-
området under 1998-1999:

• Miljöutredningar har genomförts
vid anläggningarna i Hadsten 
(Danmark), Sävsjö (Sverige), Trelle-
borg I (Sverige), Herentals (Belgien),
Hartville (USA), Evergem (Belgien),
Santander (Spanien), Tivoli (Italien)
och Hoogezand (Holland).
• Agri (Trelleborg) har blivit 
certifierat enligt ISO 14001.
• Markundersökningar har genom-
förts vid anläggningarna i Trelleborg
(Sverige), Herentals (Belgien), Ever-
gem (Belgien) och Tivoli (Italien).
Saneringsåtgärder pågår eller planeras
vid dessa anläggningar. 
• HA-oljor har tagits bort ur däck vid
anläggningen i Trelleborg. Åtgärder
för att minska arbetsolycksfallen har
genomförts i Trelleborg.

• Installation av ett
slutet system för kylvatten har min-
skat vattenförbrukningen med ca 35
procent i Evergem.
• Vid anläggningen i Tivoli har under-
jordiska tankar tagits bort, asbest har
sanerats och elsystemet har uppgrade-
rats på ett flertal platser.

Nyckeltal

Energiförbrukning: 359 GWh (47% av koncernens 
sammanlagda förbrukning).

Vattenförbrukning: 3 052 800 kubikmeter (71% av kon-
cernens sammanlagda förbrukning).

Utsläpp av VOC till luft: 137 ton (27% av koncernens 
sammanlagda utsläpp).

Avfallsmängd som återvinns: 3 696 ton (39% av koncernens 
sammanlagda avfallsmängd).

Avfall till deponi: 3 909 ton (23% av koncernens 
sammanlagda mängd avfall till deponi).

Olycksfallsfrekvens: 89/1000 anställda (koncernens 
medeltal 43/1000 anställda).

Antal ISO 14001 certifikat: 1 (8% av koncernens certifikat).

Trelleborg Wheel Systems
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Anläggning Anställda Energi (GWh) Vatten (m3) VOC (ton) CO2 (ton) NOx (ton) SO2 (ton)

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Trelleborg I 557 507 76.4 61.6 73100 63200 17.9 14.7 8740 7010 4.2 3.3 0.3 0.3
Sävsjö 37 38 2.2 2.5 838 1050 0 0 1066 124 0.1 0.1 0.2 0.2
Hadsten 108 110 3.7 3.8 2500 2500 0 0 452 237 0.2 1.1 0.1 1.01
Evergem 309 270 44.6 36.2 22398 14700 25 32 6113 5523 2.9 2.6 0.2 0.2
Herentals 35 26 1.5 2.3 424 800 0 0 204 373 0.1 0.2 0.01 0.01
Hoogezand 108 100 19.3 22.5 15000 13000 0 0 4018 3333 1.7 1.6 0.1 0.1
Tivoli - 496 - 123 - 2450000 - 34 - 28739 - 28 - 39
Santander 42 40 1.9 1.6 864 1300 0.3 0.3 234 190 0.4 0.2 1.8 0.3
Hartville 240 248 66.3 68.5 450263 400300 56 49 9186 9339 4.3 4.4 0.3 0.4
Walgama* - 252 - 14.6 - 58900 - 0 - 2652 - 5.0 - 20.4
Sapugaskanda 393 420 46.1 21.7 46588 46000 - 7.1 10868 4706 18 8.7 65 33.5

Miljödata 1998-1999 för Trelleborg Wheel Systems

Anläggning Certifikat Miljösamordnare

Trelleborg I ISO 14001, ISO 9001 (Agri), ISO 9002 Anders Nilsson,
(Material), ISO 9001 (F&F) Robert Pantzar,

Per Nilsson
Sävsjö ISO 9001 Jörgen Lagerkvist
Hadsten - Kim Larsen
Evergem ISO 9001 Hendrik Raes
Herentals - Jef Ooms
Hoogezand ISO9001 Elzo Doddema
Tivoli - Claudio Corboz
Santander ISO 9002 Joaquin San Martin

Oyarbide
Hartville ISO 9001 Rey Cruz
Walgama* - Keerthi Wanasinghe
Sapugaskanda ISO 9002 Keerthi Wanasinghe

Anläggning Totalt avfall Farligt avfall Avfall till deponi Olycksfall med Utsläpp, spill, Klagomål
(ton) (ton) (ton) frånvaro/1000 bränder

anställda

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Trelleborg I 1860 2071 152 109 447 680 39 16 4 1 0 2
Sävsjö - 20 - 9 - 11 0 0 1 0 0 0
Hadsten 1653 1377 0 0 0 30 148 36 0 0 0 0
Evergem 1038 787 38 33 645 445 52 51 0 3 2 1
Herentals - 90 2 2 - 0 171 269 0 0 0 0
Hoogezand 689 527 12 15 347 251 28 30 0 0 3 1
Tivoli - 1577 - 90 - 982 - 153 - 0 - 1
Santander 120 85 0 0 120 85 24 0 0 0 0 0
Hartville 1469 1814 10 9.8 1209 1275 58 93 0 0 0 2
Walgama* - 50 - 0 - 50 - 143 - 0 - 0
Sapugaskan - 125 - 0 100 100 198 123 - 0 0 0

* År 1998 rapporterades Walgama och Sapugaskanda gemensamt för vissa parametrar.



Trelleborg Engineered Systems ut-
vecklar, tillverkar, marknadsför och
distribuerar industriförnödenheter
samt nischprodukter i polymera
material med ett högt ingenjörs-
kunnande, till kvalificerade kunder
på en global marknad. Trelleborg
Engineered Systems består av ett
större antal bolag och sex affärs-
enheter verksamma inom främst 
tre områden:

Trelleborg Industrial Hose som
utvecklar, tillverkar, marknadsför och
distribuerar industrislang, industri-
slangsystem och industriförnöden-
heter. Här ingår affärsenheterna

Trelleborg Industrial
Hose och Goodall. 

Trelleborg Engi-
neered Solutions
utvecklar, tillverkar
och marknadsför

ingenjörsbasera-
de polymera
lösningar till
infrastruk-
turprojekt
såsom
broar och
tunnlar,
till off-
shore-,

elektronik-
och pappers-

och massa-
industrin samt

skyddsutrustning
för farliga miljöer.

Här ingår affärsen-
heterna Trelleborg

Infrastructure

Products, Trelleborg Engineered
Products och Trelleborg Protective
Products. Trelleborg Technical
Laminates utvecklar, tillverkar och
marknadsför gummiduk (laminerade
polymerprodukter) i olika former,
både som bulk- och nischprodukter.
Stora kunder är elektronik-, fordons-
och vitvaruindustrin. 

Affärsområdesledningen finns 
i Trelleborg. Produktionsanläggningar
finns i Sverige, Frankrike, Nederländ-
erna, Storbrittanien, Norge, Spanien,
Mexiko, USA och Kanada. Totalt har
affärsområdet ca 2 440 anställda och
en försäljning på ca 2 448 MSEK.

Viktiga aktiviteter på miljö-
området under 1998-1999:

• Miljöutredningar har genomförts

vid anläggningarna i Ystad (Sverige),

Trelleborg I, II (Sverige), Izarra

(Spanien), Santiago Tianguisteno 

(Mexiko), Ede, Ridderk (Holland)
och Collingwood (Kanada).
• Anläggningarna i Hull (England)
samt Industrial Hose, Trelleborg II
(Sverige) har blivit certifierade enligt
ISO 14001.

• Anläggningen i Izarra har övergått

till lågsvavlig olja och kommer där-

med att reducera SO2-utsläppet till

atmosfären med ca 60 procent. 

I Izarra har åtgärder också genomförts

för att förbättra avfallshanteringen samt

öka skyddet av mark och vatten. Avfall

till deponi har reducerats med ca 50

procent vid Trelleborg II. Energibe-

sparingsprogram i Ede resulterade i >25

procent minskad energiförbrukning.

• Riskanalyser avseende arbetsmiljön

och utbyte av miljö- och hälsofarliga

kemikalier har genomförts i Ridder-

kerk, Hull och Trelleborg II.

• Marksanering har genomförts i

Clermont-Ferrand (Frankrike).

Trelleborg Engineered Systems

Nyckeltal

Energiförbrukning: 147.7 GWh (19% av koncernens 
sammanlagda förbrukning).

Vattenförbrukning: 536 000 kubikmeter (12% av kon-
cernens sammanlagda förbrukning).

Utsläpp av VOC till luft: 268 ton (53% av koncernens 
sammanlagda utsläpp).

Avfallsmängd som återvinns: 266 ton (3% av koncernens samman-
lagda avfallsmängd som återvinns).

Avfall till deponi: 4 143 ton (24% av koncernens 
sammanlagda mängd avfall till deponi).

Olycksfallsfrekvens: 53 (koncernens medeltal 43/1000 
anställda).

Antal ISO 14001 certifikat: 3 (25% av koncernens certifikat).

26
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Anläggning Anställda Energi (GWh) Vatten (m3) VOC (ton) CO2 (ton) NOx (ton) SO2 (ton)

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Trelleborg I* - 60 1.2 0.9 1760 1500 16.2 14.6 105 80 0.05 0.04 0.004 0.003
Trelleborg II 248 236 28.2 26.0 42551 34000 5.3 3.8 3800 3500 1.0 1.7 0.1 0.1
Ystad 110 104 3.3 3.1 2500 2500 5.5 4.7 442 416 0.5 0.5 0.7 0.6
Mjöndalen - 265 - 19.4 - 73500 - 15.1 - 1057 - 1.0 - 0.5
Ridderkerk 108 105 8.7 8.7 7305 6460 6.2 6.2 1525 1442 0.7 0.7 0.05 0.05
Ede 65 65 4.4 3.9 6498 6580 2.0 1.8 781 674 0.4 0.3 0.03 0.02
Hull - 30 - 1.2 - 20236 - - - 1 - 0 - 0
Izarra 261 282 19.2 22.1 15420 12400 9.1 8.7 3076 3328 5.8 6.4 29.3 28.5
Clermont-
Ferrand 611 579 59.7 51.8 307271 293300 226 213 7995 7720 20.6 14.9 24.6 59.4
Collingwood - 45 - 4.3 - 85700 - 0 - 581 - 2.8 - 0.02
Santiago 
Tianguisteno 115 134 6.7 6.3 - - 3.0 - 1176 1011 2.3 1.2 2.0 1.6

Miljödata 1998-1999 för Trelleborg Engineered Systems

Anläggning Certifikat Miljösamordnare

Trelleborg I* ISO 9001 Håkan Sjöholm
Trelleborg II ISO 14001 (Industrial Hose), ISO 9001 Erland Jakobsson
Ystad ISO 9001 Stefan Andersson
Mjöndalen ISO 14001, ISO 9001, QS 9000 Egil Solberg
Ridderkerk ISO 9001 Nico van Gijn
Ede - Rob Nikkels
Hull ISO 14001, ISO 9002 Roy Booth
Izarra ISO 9002 (TIBASA) Jose Luis Losa
Clermont-
Ferrand ISO 9001 Michel Ochsenbein
Collingwood ISO 9002 Paul Ziegler
Santiago 
Tianguisteno ISO 9002 Leif Lindholm

Anläggning Totalt avfall Farligt avfall Avfall till deponi Olycksfall med Utsläpp, spill, Klagomål
(ton) (ton) (ton) frånvaro/1000 bränder

anställda

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Trelleborg I* 20 35 10 10 10 12 33 0 0 0 0 0
Trelleborg II 1029 896 12 6 524 250 28 16 0 7 2 0
Ystad 57 74 0 2.5 57 60 54 0 0 0 0 0
Mjöndalen - 861 - 27 - 598 - 41 - 0 - 0
Ridderkerk 132 145 8.5 4.9 0 0 55 28 0 0 1 0
Ede 116 97 0 0 98 77 61 31 0 0 1 1
Hull - 55 - 0 - 55 - 0 - 0 - 0
Izarra 2318 1463 10.4 10 2300 1435 123 131 1 2 0 0
Clermont-
Ferrand 1742 1622 51 42 1635 1553 105 45 0 7 0 0
Collingwood - 104 - 0.5 - 103 - 44 - 0 - 0
Santiago 
Tianguisteno 322 - 31 - 275 - - 0 0 0 0 0

* Protective Products + kontor
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Trelleborg Building Systems är en
ledande leverantör av gummi- och
bitumenbaserade byggprodukter 
för tätning och dämpning till 
såväl industri- som ”gör-det-själv”-
marknaden. Trelleborg Building
Systems är organiserat i fem affärs-
enheter:

Industrial Profiles och Consumer
Profiles. De båda affärsenheterna
utvecklar och tillverkar tätningslister
för byggindustrin och andra special-
segment, samt självhäftande tätnings-
lister för ”gör-det-själv”-marknaden.

Rubber Membranes och Roofing
tillverkar och marknadsför gummi-
duk till tätskikt för tak, deponier och
vattenförvaring. Under varumärkena
Mataki och Trebolit tillverkas och
marknadsförs bitumenbaserade tät-
skikt för tak, bromembran och andra
fuktavvisande applikationer.

Materials. Inom affärsenheten
utvecklas och tillverkas granulat 
och blandningar till kabel- och
regummeringsindustrin.

Affärsområdesledningen finns 
i Trelleborg. Produktionsanläggningar
finns i Sverige, England, Tyskland,
Finland och Belgien. Affärsområdet
Trelleborg Building Systems har ca
910 anställda och en försäljning på 
ca 1 370 MSEK.

Viktiga aktiviteter på miljö-
området under 1998-1999:

• Miljöutredningar har genomförts
vid anläggningarna i Värnamo I, II,
Bor, Rydaholm, Höganäs (Sverige)
och Mosbach (Tyskland).

• Anläggningarna i Värnamo, Bor
och Rydaholm har förnyat sina till-
stånd enligt miljölag-
stiftningen. Riskana-
lyser avse-
ende
den
yttre mil-
jön har genom-
förts vid dessa
anläggningar.
• Övergång från eldningsolja
till gas vid Värnamo II ger
minskade utsläpp till atmosfären.
• Energiförbrukningen i Rydaholm
har minskat med ca 20 procent.

Trelleborg Building Systems

Nyckeltal

Energiförbrukning: 60.6 GWh (8% av koncernens 
sammanlagda förbrukning).

Vattenförbrukning: 274 500 kubikmeter (6% av kon-
cernens sammanlagda förbrukning).

Utsläpp av VOC till luft: 5 ton (1% av koncernens samman-
lagda utsläpp).

Avfallsmängd som återvinns: 567 ton (6% av koncernens samman-
lagda avfallsmängd som återvinns).

Avfall till deponi: 2 428 ton (14% av koncernens 
sammanlagda mängd avfall till deponi).

Olycksfallsfrekvens: 35/1000 anställda (koncernens 
medeltal 43/1000 anställda).

Antal ISO 14001 certifikat: 0 (0% av koncernens certifikat).
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Anläggning Anställda Energi (GWh) Vatten (m3) VOC (ton) CO2 (ton) NOx (ton) SO2 (ton)

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Värnamo I 183 142 11.5 10.7 40755 28000 0 0 65 23 0.1 0.04 0.07 0.03
Värnamo II 154 161 16.5 16.1 86680 122000 0 0 1020 825 1.9 0.9 0.7 0.4
Bor 84 81 9.7 9.1 80300 78370 5 2.5 614 571 0.7 0.6 0.9 0.9
Rydaholm 99 104 7.7 6.7 2553 2130 0 0 0 0 0 0 0 0
Höganäs 82 70 11.3 10.6 4335 3580 6.5 2.5 838 880 4.0 4.2 0.03 0.03
Mosbach - 73 - 7.4 - 40450 - 0 - 651 - 0.3 - 0.02

Miljödata 1998-1999 för Trelleborg Building Systems

Anläggning Certifikat Miljösamordnare

Värnamo I ISO 9001 Per Tevebring
Värnamo II ISO 9001 Per-Olof Martinsson,

Magnus Bergstedt
Bor ISO 9001 Arne Ekegren
Rydaholm ISO 9001 Kenny Dahl
Höganäs ISO 9001 Lars Dahlbom
Mosbach - Ralf Hahn

Anläggning Totalt avfall Farligt avfall Avfall till deponi Olycksfall med Utsläpp, spill, Klagomål
(ton) (ton) (ton) frånvaro/1000 bränder

anställda

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Värnamo I 50 44 44 39 5 4 60 42 0 0 0 0
Värnamo II 397 615 19 36 - 319 19 62 1 0 1 0
Bor 387 584 17 22 320 400 24 25 1 1 2 0
Rydaholm 296 327 23 63 43 58 40 10 1 1 0 0
Höganäs 1485 1405 0 5 1485 1400 12 14 0 0 0 1
Mosbach - 368 - 0 - 247 - 14 1 0 - 0
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Genom Ahlsell erbjuds installatörer,
industri och kommuner produkter
inom vvs, el, kyl och verktyg. Via ett
80-tal ”proffsmarknader” och ett
logistikcentrum i Hallsberg sker dis-
tribution över hela Sverige. I central-
lagret finns mer än 55 000 olika arti-
klar. Förutom i Sverige finns Ahlsell
idag också i Danmark, Norge, Fin-
land, Polen, Ryssland och Baltikum. 

Affärsområdet har ca 1 765
anställda och en försäljning på 
ca 5 340 MSEK.

Viktiga aktiviteter på miljöom-
rådet under 1998-1999:

• Miljöutredningar har genomförts
vid Logistikcentrum i Hallsberg
(Sverige) och vid Ahlsell Kyl, Stock-
holm (Sverige). 
• Anläggningen i Hallsberg har blivit
certifierad enligt ISO 14001.
• Ahlsell Kyl arbetar med att introdu-
cera mindre miljöfarliga köldmedier.
• Vid logistikcentrum i Hallsberg
pågår inom ramarna för ISO 14001
projekt för att öka återanvändningen 

av emballage, att minska miljöbelast-
ningen av transporterna samt att
minska antalet kemiska produkter.

Ahlsell

Nyckeltal

Energiförbrukning: 4.5 GWh (0.6% av koncernens 
sammanlagda förbrukning).

Vattenförbrukning: 3 200 kubikmeter (0.07% av kon-
cernens sammanlagda förbrukning).

Utsläpp av VOC till luft: 0 ton (0% av koncernens samman-
lagda utsläpp).

Avfallsmängd som återvinns: 160 ton (2% av koncernens samman-
lagda avfallsmängd).

Avfall till deponi: 0 ton (0% av koncernens samman-
lagda mängd avfall till deponi).

Olycksfallsfrekvens: 8/1000 anställda (koncernens 
medeltal 43/1000 anställda).

Antal ISO 14001 certifikat: 1 (8% av koncernens certifikat).

Anläggning Anställda Energi VOC CO2 Avfall till Olycksfall Spill,
(GWh) (ton) (ton) deponi med från- bränder,

(ton) varo/1000 klagomål
anställda

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Hallsberg 320 340 5 4.4 0 0 0 0 0 0 12 9 0 0
Ahlsell Kyl - 35 - 0.06 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Miljösamordnare Hallsberg: Jonas Pettersson        Miljösamordnare Ahlsell Kyl: Leif Davidsson
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Bröderna Edstrand
är en leverantörso-
beroende distribu-
tör som köper in,
lagerhåller och dis-
tribuerar handels-,
armerings- och spe-
cialstål, industrirör,
rostfritt stål och
aluminium. Bland
produkterna är
handelsstålet abso-
lut störst. Därnäst
kommer rostfritt
och aluminium. Materialet levereras 
i ökande utsträckning i vidareför-
ädlat, kundanpassat skick. Kapning,
gasskärning, blästring och rostskydds-
målning är exempel på produktförbe-
redelser som Bröderna Edstrand utför. 

Verksamheten är fördelad på fem
regioner i Sverige med lager i Malmö,
Göteborg, Jönköping, Stockholm/
Norrköping och Sundsvall samt en
armeringsanläggning i Jularbo.
Huvudkontoret med gemensamma
funktioner finns i Malmö. 

Affärsområdet har ca 500 anställda
och en försäljning på ca 2 077 MSEK.

Viktiga aktiviteter på miljö-
området under 1998-1999:

• Miljöutredningar har genomförts

vid anläggningarna i Malmö, Jön-

köping, Norrköping, Göteborg,

Sundsvall och Jularbo.

• Samtliga anläggningar har blivit

certifierade enligt ISO 14001.

• Hela personalen har utbildats 
i miljöfrågor.
• Förbättrad kemikalie- och avfalls-
hantering har genomförts vid anlägg-
ningarna.
• Naturgas har ersatt olja i Malmö.
• Åtgärder för att förhindra mark-
föroreningar har genomförts i Jön-
köping, Norrköping och Sundsvall.

Bröderna Edstrand

Nyckeltal

Energiförbrukning: 16.5 GWh (2% av koncernens 
sammanlagda förbrukning).

Vattenförbrukning: 14 500 kubikmeter (0.3% av kon-
cernens sammanlagda förbrukning).

Utsläpp av VOC till luft: 4.2 ton (1% av koncernens samman-
lagda utsläpp).

Avfallsmängd som återvinns: 3 584 ton (37% av koncernens 
sammanlagda avfallsmängd).

Avfall till deponi: 304 ton (2% av koncernens samman-
lagda mängd avfall till deponi).

Olycksfallsfrekvens: 23/1000 anställda (koncernens 
medeltal 43/1000 anställda).

Antal ISO 14001 certifikat: 1 inkluderande 6 anläggningar 
(50% av koncernens certifikat)

Anläggning Anställda Energi VOC CO2 Avfall till Olycksfall Spill,
(GWh) (ton) (ton) deponi med från- bränder,

(ton) varo/1000 klagomål
anställda

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Malmö 155 145 6.0 4.1 1.5 1.5 824 288 31 66 84 26 0 0
Jönköping 36 42 1.5 1.4 0 0 210 148 92 39 83 46 0 0
Norrköping 142 143 8.6 6.3 1.3 1.3 848 370 154 95 49 34 0 0
Göteborg 95 93 2.4 2.2 0.4 1 0 0 65 59 84 0 0 0
Jularbo 29 23 1.1 1.0 0 0 47 52 5 5 34 43 0 1
Sundsvall 66 69 3.8 1.5 1 0.4 600 0 48 40 45 15 0 0

Kontaktperson för miljöfrågor: Henrik Fries
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Övriga aktiviteter 
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Miljömål

Med tanke på koncernens skiftande
verksamheter anges inte några 
koncernövergripande miljömål, 
förutom målet att alla anläggningar
skall certifieras enligt ISO 14001.
Inom ramarna för de enskilda anlägg-
ningarnas miljöledningssystem finns
det kvantifierbara miljömål. Flertalet
anläggningar redovisar miljömål som
exempelvis rör:

• bättre hushållning med energi och
andra naturresurser,
• minskad avfallsmängd, 
• färre arbetsolyckor och säkrare
arbetsplatser,
• minskade utsläpp till atmosfären.

Övrigt

Trelleborg har under 1999 deltagit 
i ett antal miljöaktiviteter inom olika
områden. Nedan ges några exempel

på sådana aktiviteter:

• Flera anläggningar inom koncernen 

har samverkat med universitet och

högskolor i Sverige och andra länder.

Samverkan har exempelvis omfattat

forskningsprojekt, examensarbeten,

studiebesök och undervisning. Kon-

cernen har också bidragit till miljöen-

gagemang hos yngre barn genom

undervisningsmaterial. 

• Trelleborgs miljöarbete har presen-

terats vid ett antal nationella och

internationella seminarier och kon-

ferenser. Bland annat har Trelleborg

informerat om miljöledningssystem

och miljörevisionsteknik.

• Trelleborg är sedan många år 

anslutet till kemiindustrins inter-

nationella miljöprogram Ansvar &

Omsorg (Responsible Care) och

under året har bl a miljödata lämnats

in till kemiindustrins gemensamma

miljöredovisning för Sverige. 

• Genom engagemang i bransch-

föreningar i olika länder samverkar

Trelleborg med andra industrier 

i olika miljöaktiviteter. Exempel på

sådana sammanslutningar och nät-

verk där Trelleborg är representerat 

är SGI:s miljökommitté, Hälso- 

och miljökommittén inom BLIC,

Sveriges Kemikontors miljökommitté

samt Miljörevisorer i Sverige. Flera av

branschsammanslutningarna bedriver

omfattande forsknings- och utveck-

lingsprojekt inom miljöområdet och

fungerar som referensgrupper för ny

lagstiftning och annan utveckling

inom miljöområdet. Exempel på 

projekt av stort intresse för gummi-

industrin är pågående internationella

samarbeten kring livscykelanalyser

inom BLIC och arbetsmiljö- och 

miljöfrågor inom ramarna för 

Brite-Euram projektet (EU).

• Tillsammans med miljömyndig-

heter, konsulter och universitet 

deltar Trelleborg i flera länder i olika

miljöprogram. Exempel på sådana

program är införandet av ISO 14001,

avfallsreduktion och energibesparing.

inom miljöområdet
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Accelatorer 
Påskyndar de kemiska reaktionerna i vulk-
ningsprocessen.

Antidegradant 
Tillsats som förhindrar att gummit åldras.

Antioxidant 
Förhindrar att gummit påverkas av 
luftens syre.

BLIC 
Sammanslutning av europeiska gummi-
producenter.

Butylgummi (IIR) 
Liksom EPDM har butylgummi stor mot-
ståndskraft mot vädrets påverkan. Dessutom
har det en hög molekyltäthet, som gör att gas
sipprar ut mycket långsamt. Butylgummi
används därför till produkter där luften måste
hållas kvar, som till exempel innerslangar till
däck, men också i kemskyddsdräkter.
Butylgummi har även god resistens mot ozon
och god värmebeständighet.

Miljöledningssystem 
Den del av det övergripande ledningssystemet
som omfattar organisationsstruktur, planering,
aktiviteter, ansvarsfördelning, praxis, tillväga-
gångssätt och resurser för utveckling, imple-
mentering, utförande, granskning och upprätt-
hållande av organisationens miljöpolicy. Inom
Trelleborgkoncernen används ISO 14001 som
miljöledningsstandard.

Emission 
Utsläpp av främmande ämnen i den omgivan-
de miljön. Tolkat i sin vidaste bemärkelse kan
utsläpp vara vattenburna, luftburna, flytande
eller fasta.

Etenpropengummi (EPDM) 
En gummisort med stor motståndskraft mot
påverkan från bland annat väder, ozon och
kemikalier. Används därför till takbeläggning-
ar, kylarslangar, tätningar till fordon, fönster-
lister, sidoväggar på däck och till elektrisk iso-
lering.

ETU 
Etylentiourinämne, hälsofarlig accelerator som
används för att påskynda vulkaniseringsproces-
sen.

Farligt avfall 
Avfall som kräver speciell hantering. Olika län-
der har olika definitioner och regler och natio-
nella standarder ändras ofta vilket försvårar
redovisningen av farligt avfall.

GWh Gigawattimme, 1 miljard wattimmar.

HA-olja 
Mjukningmedel som innehåller hög koncen-
tration av cancerframkallande polyaromatiska
kolväten (PAH).

ISO (International Organization for
Standardization) 
En internationell organisation som har produ-
cerat ett omfattande urval av standarder, som
till exempel serierna ISO 9000 och ISO
14000, vilka allmänt används runt om i värl-
den vid kvalitets- och miljöarbete.
Medlemskap omfattar fler än 80 länder.

ISO 9000 
En serie internationella standarder för kvali-
tetssäkring antagna 1987.

ISO 14000 
En serie internationella standarder för miljö-
ledning (ISO 14001), livscykelanalyser, miljö-
revision, miljömärkning, utvärdering av miljö-
prestanda och miljömässiga begrepp och defi-
nitioner. Antagna 1996.

Koldioxid (CO2) 
CO2 bildas vid alla processer där kol för-
bränns och gasen frigörs även vid användning
av petroleumprodukter. Utsläpp av koldioxid i
atmosfären ökar den globala uppvärmningen.

LCA (Life-Cycle Assessment) 
Ett ledningsverktyg för att bedöma och kvanti-
fiera den totala miljöpåverkan av produkter
och aktiviteter över hela deras livslängd. Det
sker genom att man analyserar hela livscykeln
hos ett visst material eller en viss process, pro-
dukt, teknologi, tjänst eller aktivitet.

Miljöaspekt 
De delar i en organisations aktiviteter, produk-
ter eller tjänster som samspelar med miljön.
En översikt av Trelleborgkoncernens betydande
miljöaspekter redovisas i den här rapporten.

MOCA 
Cancerframkallande accelerator. I stort sett
avvecklad inom Trelleborgkoncernen men an-
vänds fortfarande vid viss polyuretantillverk-
ning. 

Naturgummi (NR) 
Naturgummi är mycket elastiskt, och har en
låg värmeutveckling. Det gör gummit använd-
bart i motorfästen och i större däck, där andra
gummisorter riskerar att överhettas och förstö-
ras. Naturgummi är dessutom en mycket stark
gummisort.

Neoprene eller polykloroprengummi
(CR) Klarar angrepp av olja, och används där-
för till exempel till vindrutetorkare och tät-
ningslister till bilfönster. Brinner dåligt, en
egenskap som kommer till användning i
kablar. Neoprene används även till kompensa-
torer, valsar, slangar och gummiduk.

Nitrilgummi (NBR) 
Mycket motståndskraftigt mot mineralolja och
bensin. Nitrilgummi är dock mindre köldhär-
digt och elastiskt än naturgummi. Används till
bildelar, olje- och bensinslang, transportband,

oljepackningar, tryckerivalsar och specialpro-
dukter.

Nitrosaminer 
Ämnen som kan orsaka cancer hos djur och
människor. Bildas i vissa vulkningsprocesser.

NOX (kväveoxider) 
Gasformiga oxider som skapas i förbrännings-
processen genom oxidation av kväve. Skadliga
för hälsan och miljön. Orsakar surt regn och
övergödning.

PAH 
Polyaromatiska kolväten. Vissa är cancerfram-
kallande. PAH släpps ut till atmosfären från
bilavgaser, småskalig vedeldning och i sam-
band med vulkaniseringsprocesser i gummiin-
dustrin.

Polyuretan 
Polyuretan är polymerer som använder uretan-
bryggor som länkar. Polyuretan kan användas
till beläggning, lim, elaster, fibrer och skum-
material. I flytande form kan det användas i
sprutor (extruders) eller hällas i formar.
Polyuretan kan göras extremt hårt och använ-
das istället för metall. Hos Trelleborg används
polyuretan till beläggning av valsar och till
solida däck. Vid tillverkningen används olika
diisocyanater exempelvis TDI och MDI.

SGI 
Svenska gummiindustriföreningen. Trelleborg
AB deltar bland annat i SIG:s miljökommit-
tée.

SO2 (svaveldioxid) 
Svaveldioxid skapas vid förbränningen av
petroleumprodukter. SO2 bidrar till försur-
ningen av vattendrag och mark samt att barr-
träd tappar sina barr. Stora koncentrationer i
omgivningen är skadligt för hälsan.

Styrenbutadiengummi (SBR) 
SBR är mycket elastiskt, och har en låg vär-
meutveckling. Det gör gummit användbart i
motorfästen och i större däck, där andra gum-
misorter riskerar att överhettas och förstöras. 

VOC (Volatile Organic Compounds) 
De VOC som redovisas i den här rapporten
utgörs av klorfria och klorerade lösningsmedel.
VOC-utsläpp bidrar till lokal atmosfärisk mil-
jöpåverkan, inklusive bildandet av marknära
ozon. En del VOC innebär direkta risker för
hälsan.

Ordlista



Så här kontaktar 

du oss

Trelleborg AB
Box 153, 231 22 Trelleborg

Tel. 0410-670 00  Fax. 0410-427 63

Internetadresser:

Trelleborg AB
www.trelleborg.com

Trelleborg Environmental Affairs
Miljöchef:Torbjörn Brorson

Tel. 0410-670 91

torbjoern.brorson@trelleborg.com

Trelleborgs informationsavdelning
info@trelleborg.com

Miljöredovisningen och annan information om 
Trelleborgkoncernen finns även tillgänglig via

Internet: www.trelleborg.com


