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VD HAR ORDET

Att använda ett golv från Kährs Group ska vara tryggt och säkert. 
Våra produkter ska inte påverka kvaliteten på inomhusmiljön när 
dom används och när vi producerar ska det göras på ett sätt som 
minimerar påverkan på miljö och människor. 

Utvecklingen på marknaden går mot att miljö och produktsäkerhet 
inte längre är argument för att motivera till köp. Istället är ett 
bevisat ansvarstagande, i form av certifikat och deklarationer, 
i många fall grundkrav för att bli kvalificerad som leverantör till 
projekt, byggföretag och butikskedjor. 

Vi följer utvecklingen i vår omvärld noga och 
strävar hela tiden efter att bli bättre. Under 
många år har utvecklingen gått mot fler cer-
tifieringar som ska förenkla och förbättra 
möjligheten för användare att förstå hur de 
ska göra bra produktval. En utveckling som 
i grunden är mycket positiv men som också 
innebär att floran av certifikat och märkningar 
kan upplevas som komplicerad och svår att 
överblicka. 

För ett företag som Kährs Group som är verk-
samt i mer än 70 länder gäller det att hålla en 
ständig bevakning på det som händer på res-
pektive marknad och att förstå vad kunderna 
i de olika länderna förväntar sig av oss och 
våra produkter. 

Vi kan inte ansluta oss till alla tillgängliga 
certifikat och märkningar utan vi har valt att 
använda oss av marknadens ledande certifie-

ringar som bevakar olika aspekter och delar 
av produktlivscykeln som exempelvis Svanen, 
DIBt, M1, E1, FloorScore och ISO 14001, för att 
ta några exempel.

Våra huvudägare, Triton, har skrivit på FN:s 
principer för ansvarsfulla investeringar och 
som ett av deras portföljbolag så agerar även 
vi i enlighet med principerna för ansvarsfullt 
företagande. 

Det innebär en helhetssyn på ansvar som 
omfattar miljömässig och social styrning 
(ESG: Environment, Social, Governance). 

Under året har vi gjort en översyn över våra 
beskrivningar av ansvar inom Kährs Group 
och det viktigaste har vi sammanfattat i en 
ny uppförandekod (Code of Conduct) som be-
skriver hur företaget och dess anställda såväl 
som affärspartners förväntas agera. Vår nya 

uppförandekod lanseras i koncernen under 
2015. 

Under 2014 gjorde vi omfattande investe-
ringar i teknik för att förbättra materialutby-
tet och öka effektiviteten i vår produktion. 
Samtidigt innebär investeringarna en vinst för 
arbetsmiljön och leder också till effektivare 
utnyttjande av råvaror samt mindre behov av 
transporter. Exempel på investeringar är över-
gång från manuell avsyning av hårdträstrips 
till röntgenavsyning och automatisk bearbet-
ning av kvisthål och spackling.

Vårt fleråriga projekt med Linnéuniversitetet 
angående vattenfrågor, som avslutades under 
året, är ett bra exempel på ett Triple Helix-
samarbete till nytta för både näringsliv och 
universitet. 

Christer Persson 
Vd och koncernchef
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Godkännande
DNV har granskat miljöredovisningen för år 
2014 och funnit den vara korrekt och tillräck-
ligt detaljerad för att uppfylla kraven i EMAS. 

Redovisningen omfattar produktionsenheter-
na i Nybro och Blomstermåla samt AB Gustaf 
Kährs gemensamma funktioner i Nybro. Näs-
ta kontrollerade miljöredovisning för Kährs 
kommer att upprättas 1:a halvåret 2015.

Solna 2015-06-15 

Ann-Louise Pått 
Ledningens representant

DNV-GL Business Assurance

OM EMAS

EMAS är EU:s frivilliga miljöförordning. Dess syfte är att främja miljöstyrning, miljöförbättringar och 
miljörevisioner inom industrin samt att ge allmänheten information om de deltagande företagens 
miljömässiga status. 

Det Norske Veritas (DNV) är en av SWEDAC 
(ackrediteringsnummer 1053) ackrediterad 
miljökontrollant enligt EMAS. 

DNV har granskat Kährs produktionsanlägg-
ningar och konstaterat att de har miljöled-
ningssystem som uppfyller kraven i EMAS-
förordningen (nr 1221/2009).

Från och med 2006 är Kährs svenska enheter 
samlade i registreringen för Kährs Nybro. SE-
000055. 

Företagsnamn: Kährs Holding AB (publ)

Vd: Christer Persson

Ägare: Triton & Hartwall Capital 

Verksamhet: Koncernen utvecklar, tillver-
kar och marknadsför trägolv samt plast-
golv

Global försäljning:  
I mer än 70 länder

EMAS-redovisningen omfattar: 
Dotterbolaget AB Gustaf Kähr och dess 
verksamhet i Nybro, Blomstermåla och 
Malmö (760 anställda)

Produktion i Nybro:  
Ca 6 milj m2 trägolv

Om Kährs Group

AB Gustaf Kähr, reg No S-S-00055



5KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2014 

SAMMANFATTNING AV MILJÖÅRET

Kährs helhetssyn på ansvarsfullt och hållbart 
företagande och intressenters förväntningar 
innebär att vi beaktar principer om social, 
ekonomisk och miljömässig hänsyn i vår pla-
nering och verksamhet.

Våra produktionsanläggningar är belägna 
mitt i tätorter, nära till bostäder och annan 
samhällelig verksamhet vilket gör att frågor 
om buller, damm och trafik är synnerligen 
viktiga. Tester visar att vi uppfyller de nödvän-
diga nivåerna idag.

Arbetet med produktcertifieringar ställer krav 
på hela Kährs verksamhet från produktut-
veckling och inköp via produktion och miljö 
och arbetsmiljöfunktioner till marknads- och 
kommunikationsavdelningar. 

Naturliga tanniner läcker från eken vilket ger 
en mörk färg på avrinningsvattnet. Forskare 
från Linnéuniversitetet har drivit pilotstudier 
av olika metoder för att minska missfärgning 
och tanniner i dagvattnet. Utökad lagringska-
pacitet för bevattningsvatten, ökad insamling 
av dagvatten samt ett vegetativt sedimenta-
tionsfilter på utloppet förbättrar reningen av 
bevattningsvattnet. 

Klimatförändringar och minskning av våra 
koldioxidutsläpp påverkar alla planerade ak-

tiviteter, men särskilt transporter och energi-
användning. En av Kährs starka sidor är en 
mycket hög andel av förnybar råvara både till 
produktionen av golv och som biobränsle.

Leveranserna av våra golv till över 70 länder 
leder till en mycket transporter, främst med 
fartyg och lastbil. Beroendet av fossila bräns-
len för transporterna är således en del av 
klimatpåverkan och kräver framtida förbätt-
ringar och forskning. 

Miljöarbetet under 2014 har varit inriktat på att möta ökade krav från omvärlden på produkt-
certifiering samt processer för rening av processavloppsvatten och dagvatten från bevattningen.

Positiva resultat/ 
åtgärder 
•	Genom samarbete med våra kemikaliele-

verantörer söker vi nya förutsättningar och 
produkter för att uppfylla kundkrav och 
krav i olika produktcertifieringar

•	Nästan 6 miljoner kvadratmeter trägolv 
medför att över 90 000 ton koldioxid lag-
rats undan.

•	Vi har fortsatt stödja byggandet av fauna-
depåer på Kährs område i Nybro som för-
yngringsplatser för ekoxar.

Kommande utmaningar 
•	Ökade transporter mellan Kährs Groups 

enheter och externa leverantörer medför 
ökad koldioxidemission. Vår utmaning lig-
ger i att optimera logistiken för att minska 
koldioxidutsläppen.

•	Kemikaliehanteringen behöver kontinuer-
ligt förbättras i enlighet med den uppdate-
rade riskanalysen.

•	Handlingsplanerna för att minska ener-
gianvändning och avfallsmängd har inte 
räckt till för att nå målen, men ändå har 
energi och avfall per tillverkade kvadrat-
meter trägolv minskat.

KÄHRS GROUPS VERKSAMHET OCH HUVUDPROCESS

En koldioxidkompensation är dock att Kährs 
har ett överskott av bioenergi från den löpan-
de verksamheten och att våra träprodukter 
lagrar koldioxid under de decennier golvet an-
vänds. Vi lagrade mer koldioxid än vi släppte 
ut under 2014.

Projekten kring Kährs vattenfrågor tillsam-
mans med Linnéuniversitetet har slutredovi-
sats och totalt har sex nya doktorer tagit sin 
examen i anslutning till detta arbete.
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HISTORIA & MILJÖHÄNDELSER

Innovationer i världsklass
Kährs har alltid legat i framkant när det gäller 
utveckling och produkter.

1921 börjar vi använda träavfall som bio-
bränsle till en ångmaskin.

1937 får vi det första patentet på en lamell-
konstruerad trädörr.

1941 får vi det första patentet på lamellkon-
struktion i trägolv. 

1958 blir vi den första fabriken för färdigbe-
handlade golv.

1965 utvecklar vi det första sportgolvsyste-
met. 

1984 har vi det första lösningsmedelsfria 
lacksystemet.

1995 lanseras vårt första fanerträgolv, Lin-
nea. 

1999  introduceras det första limfria lås-
ningssystemet, Woodloc®. 

2004 lanserar vi den nya generationen Acti-
vity Floor.

2010 introducerar vi Woodloc® 5S, nästa ge-
nerations låsningssystem.

2010 har vi det första LEED-certifierade lag-
ret i Skandinavien.

2011 certifieras vi enligt DIBt, Franska VOC A.

2011 tillverkar vi det första golvet av FSC® 

och Fairtrade-certifierat trä.

År 1857 flyttade Johan Kähr den äldre från Mönsterås till den lilla men växande orten Nybro i Småland. Han 
hade med sig en svarv och några andra verktyg och startade tillverkning av bruksföremål i trä som till exempel 
delar till spinnrockar. Denna enkla början blev grunden till det moderna Kährs av idag.

2012 Samgåendet med Karelia-Upofloor och 
bildandet av Kährs Group ger ännu bättre för-
utsättningar för fortsatt utveckling av produk-
ter och verksamhet till ett uthålligt företag.

2013 Kährs första Svanen-märkta produkter 
lanseras. Företagets svenska produktionsen-
heter PEFC-certifieras.

2014 Investering i ny produktionslinje för 
egen produktion av avancerad golvdesign och 
bättre utnyttjande av ekråvaran.

Det fleråriga forskningssamarbetet med Lin-
néuniversitetet kring vatten, avslutades.

Historia
1919 bildar Gustaf Kähr, sonson till Johan, AB 
Gustaf Kähr. Under hans ledning utvecklades 
företaget och blev en viktig och innovativ 
tillverkare av trädörrar, leksaker, möbler och 
golv.

Gustaf ägnade sig åt att hitta effektiva sätt 
att använda träråvaran och att förbättra trä-
ets formstabilitet vid användning som bygg-
material. Hans uthållighet lönade sig när han 
1937 fick patent på uppfinningen av den mo-
derna lamellkonstruerade dörren.

Efter denna framgång arbetade han hårt för 
att hitta en lösning på problemet med spring-
or, vridning och kupighet i trägolven. Efter 
flera år, 1941, fick Kährs ett patent för uppfin-
ningen av dagens moderna fabrikstillverkade 
lamellträgolv.

Kährs idag
Idag är Kährs Group en koncern med verk-
samhet över hela världen och med produk-
tion på flera platser i Europa. Vår produkt-
portfölj har kompletterats med plastgolv för 
användning i miljöer med starkt slitage och 
huvudinriktningen är PVC-fria produkter. 

Vårt mål är oförändrat att förse marknaden 
med golv som är ännu vackrare, starkare, lätt-
are att lägga och mer hållbara för miljön.

Vi är stolta över att människor över hela värl-
den uppskattar resultatet av vårt arbete. Våra 
golv i bostäder, kontor, butiker, hotell, kon-
serthus, teatrar och sportarenor från Europa 
och Asien till Amerika.
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ESG - MILJÖMÄSSIGT & SOCIALT ANSVAR

I ansvarsfullt företagande ingår naturligtvis att skapa en stark, effektiv och lönsam verksamhet. Företaget 
har också ansvar för sin påverkan på samhället ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. Detta brukar kallas 
CSR, Corporate Social Responsibility eller ESG (Environmental, Social, Corporate governance), och inkluderar 
miljömässiga och sociala principer för styrning. 

ESG
Vår ägare, Triton, har skrivit under FN:s 
Principer för Ansvarsfulla Investeringar, 
PRI och dessa principer ger oss riktlinjer 
för vårt arbete med ESG till nytta för våra 
intressenter och samhället. 

Under 2014 startade Kährs Group ett arbete 
för att förbättra och förtydliga hur vi införlivar 
dessa principer inom företaget.

En ”Compliance Committee” har tillsatts och 
policys för styrning av bolaget på ett ansvars-
fullt sätt har definierats. Dessa ESG-relatera-
de policys godkänns av styrelsen och lanse-
ras under första halvåret 2015. 

Våra policys ska vara ett stöd för att:

•	Införa effektiva strukturer och beskriva 
lämpliga nivåer av tillsyn och ansvar

•	Hantera risker på ett effektivt sätt för att 
minimera eller mildra påverkan på miljö, 
samhälle, medarbetare och andra intres-
senter

•	Kommunicera effektivt och öppet

•	Upprätthålla en strikt hållning mot korrup-
tion

Under första halvåret 2015 kommer alla an-
ställda få utbildning i företagets syn på an-
svarsfullt företagande som huvudsakligen be-
skrivs i vår Uppförandekod (Code of Conduct). 

Vi inför också ett koncerngemensamt system 
för anställda att anonymt kunna rapportera  
om ageranden som strider mot principerna i 
vår uppförandekod - ”Kährs Group Speak-Up-
System”. 

2014 testades golv för M1, 
E1, DIBt, Svanen, FloorScore 
och CARB
2014 såg vi en stor efterfrågeökning på 
golvalternativ som bidrar till bra inom-
husklimat i hem och på arbetsplatser.

Allergier, astma och överkänslighet mot vissa 
kemiska substanser är kroniska medicinska 
tillstånd som långsamt har börjat uppmärk-
sammas allt mer. 

Ett exempel på tester som vi genomför är M1 
som inte bara handlar om låga utsläpp av for-
maldehyd utan har även en lukttestkompo-
nent. Denna produktcertifiering blir allt vikti-
gare i Skandinavien idag och är ett kriterium 
speciellt för BREEAM-NOR-projekt.

FSC® och Fairtrade 2014 
Kährs Group var den första golvtillverka-
ren att använda dubbelcertifierad trärå-
vara enligt FSC® och Fairtrade och har va-
rit engagerad i detta projekt från starten 
2010.  

Under 2014 genomgick projektledningen en 
förändring då det övergripande ansvaret flytt-
ades till det svenska FSC-kontoret. Projektet 
togs upp som ett fullskaligt program med 
förnyat stöd från både FSC International och 
Fairtrade FLO-cert 

Vi är glada att se att fler svenska tillverkare 
har tagit fram produkter av FSC och Fairtrade-
certifierat trä som t.ex. Bovalls som har gjort 
certifierade dörrar. Med stolthet noterar vi att 
Sverige ligger i framkant när det gäller efter-
frågan på FSC® och Fairtrade-certifierat trä 
globalt.

Kährs kan idag tillverka fyra olika produkter 
på beställning, och då använder vi en bland-
ning av träslagen Roble och Rauli från Chile, 
av dubbelcertifierat timmer. 

Under 2015 förväntar vi oss ett förnyat fokus 
på detta program, inte enbart rörande projek-
tet i Curacautin, Chile utan också ett påbörjat 
projekt i Java. 

Vi tror att programmet är en väg framåt för att 
lindra fattigdom och återställa skogens biolo-
giska mångfald och därmed gynna många av 
den beräknade miljard människor som får sin 
utkomst från skogen idag.

Svanencertifierade  
produkter 2014 
Under 2014 Svanencertifierades en stor 
mängd Kährsprodukter. Svanen är en fri-
villig, nordisk miljömärkning som vägle-
der kunder som vill göra bra produktval 
med mindre påverkan på miljön.

Över 150 Kährsprodukter, inom kategorin 
Golvbeläggningar är nu märkta med det be-
trodda Svanen-märket vilket gör oss till den 
golvtillverkare som erbjuder flest Svanencerti-
fierade produktalternativ på marknaden. 

Certifieringsprocessen för Svanen omfattar 
krav på skogscertifiering gällande virkesan-
skaffningen, program för avfallshantering, 
kvalitets- och miljöledningssystem, energi-
produktion, produktutsläpp, kemikalieregist-
rering, kemikaliehantering, inga nanopartiklar, 
laboratoriekontroller av inomhusmiljö, revi-
sion på plats, produkters hållbarhet, produk-
ters spårbarhet, produktmarknadsföring, och 
leverantörsdokumentation.
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MILJÖARBETE 

Miljöaspekter och lagkrav
Hörnpelarna i Kährs miljöarbete är kun-
skap om verksamhetens påverkan, de la-
gar vi berörs av och krav vi har från om-
givningen och andra intressenter.   

Miljöaspekterna uppdateras och omvärderas 
varje år för att säkerställa att utvecklingen 
går åt rätt håll. Den värdering vi gjort visar 
vilka miljöaspekter som har störst miljöpå-
verkan och som därmed utgör de betydande 
miljöaspekterna. Effekter och risker för de 
betydande miljöaspekterna redovisas i nästa 
kapitel.

Identifiering av de lagar och krav som Kährs 
berörs av görs löpande. Lagarna samlas i ett 
gemensamt register och är där kopplade till 
ansvarig och rutiner.

Policy och miljömål
Kährs miljöpolicy anger inriktningen för 
miljöarbetet.

Utifrån de betydande miljöaspekterna tas 
minst ett miljömål med tillhörande handlings-
program fram. Det är våra miljömål som driver 
oss när det gäller vårt långsiktiga arbete med 
att ständigt förbättra organisationens proces-
ser och säkerställa att verkliga förbättringar 
sker.

Genomförande av miljöarbete
De personer som berörs av de betydande 
miljöaspekterna är nyckelpersoner för 
genomförandet av Kährs miljöarbete. 

Dessa personer ingår till stor del i linjeorga-
nisationen och får utbildning i de miljöfrågor 
som de berörs av i sitt arbete. Vi får bred 
delaktighet genom förbättringsgrupper i TPM 

(totalproduktivt underhåll), vilka bedrivs i alla 
tillverkningslinjer. 

Rutiner, instruktioner, processbeskrivningar 
och annan information som styr miljöarbetet 
finns tillgängligt via vårt Intranät. För iden-
tifierade miljörisker finns särskilda åtgärds-
planer eller rutiner. I avvikelsesystemet kan 
eventuella tillbud och olyckshändelser samt 
förslag till förbättringar lyftas fram och följas 
upp.

Kommunikation och utbildning
Miljöfrågorna kommuniceras både ex-
ternt till kunder, myndigheter och övriga 
intressenter och internt i företaget.

EMAS-revisioner och rapporter under de se-
naste 18 åren visar historiken och öppenheten 
som finns i vårt miljöarbete. EMAS-rapporten 
finns tillgänglig på www.kahrsgroup.com.

Årligen sammanställs en Ekologibalans över 
miljöförhållanden för verksamheten.

På vårt Intranät finns informationsmaterial 
tillgängligt, vilket används vid intern utbild-
ning men även som presentationsmaterial vid 
kundbesök och andra externa besök. 

Uppföljning och revision
För att kunna följa upp företagets mil-
jöpåverkan och säkerställa att verksam-
heten uppfyller krav i gällande tillstånd 
i beslut och miljölagstiftning genomförs 
mätningar och kontroller.

Som ett led i att företaget är certifierat enligt 
ISO 14001 samt registrerat enligt EMAS, kon-
trollerar utomstående och oberoende reviso-
rer efterlevnad av EMAS- och ISO 14001-kra-

ven årligen. Utfall för lagstadgade krav redo-
visas för respektive anläggning.

Kontrollerna genomförs löpande och resulta-
ten redovisas bl.a. i den årliga miljörapporten 
till tillsynsmyndigheten samt i EMAS-redovis-
ningen. 

Avvikelsesystemet är en källa till uppföljning 
och ska säkerställa att eventuell felaktig han-
tering och olyckshändelser inte uppkommer 
igen. Eventuella avvikelser indikerar om en 
process fungerar eller inte. 

Löpande under året sker även interna revisio-
ner av specialutbildad personal som kontrol-
lerar efterlevnad av kraven i miljöledningssys-
temet. Revisionerna är också ett hjälpmedel 
för ledningen att utvärdera om ledningssys-
temet är effektivt och bidrar till förbättringar.

Ledningens genomgång och 
ständiga förbättringar
Ledningsgruppen för Kährs följer upp 
miljöarbetet och miljöledningssystemet 
på ledningens genomgång, Kährs Mana-
gement Review (KMR).

Genom att följa upp resultat av t.ex. revisio-
ner, miljömål och inträffade avvikelser ska 
KMR bl.a. säkerställa att miljöledningssyste-
met fungerar och att det bidrar till att minska 
verksamhetens miljöbelastning. 

  

Vår verksamhet påverkar miljön. Där-
för arbetar vi ständigt med att för-
bättra och följa upp verksamheten. 

Vårt ledningssystem hjälper oss att styra 
miljöarbetet på ett strukturerat och effektivt 
sätt. Systemet omfattar den miljöpåverkan 
som uppkommer från verksamheten samt 
produktens miljöpåverkan genom hela livscy-
keln och innefattar:

•	Organisation och fördelning av ansvar

•	Identifierade miljöaspekter och lagkrav 

•	Kährs miljöpolicy, miljömål & handlingsplaner

•	Rutiner för styrning av verksamhetens/pro-
duktens miljöpåverkan samt nödlägesbe-
redskap

•	Intern och extern miljökommunikation

•	Utbildning, kompetens och delaktighet

•	Uppföljning genom egenkontroll och hante-
ring av avvikelser

•	Revision av miljöledningssystemet 

•	Ledningens	genomgång	
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MILJÖASPEKTER

De identifierade miljöaspekterna bedöms var 
och en för att avgöra om de ska anses som 
betydande. För att kunna göra den bedöm-
ningen värderas följande:

Lagar: Eventuell koppling mot lagkrav. Om 
koppling finns ska miljöaspekten styras som 
en betydande miljöaspekt.

Risker: Hur stor risken är för en olycka för 
aktiviteten/tjänsten/produkten.

Nationella miljömål: Koppling till Sveriges 16 
nationella miljömål.

Omfattning: Mängden utsläpp och resurser 
som används.

Systemvillkor: 

1. Ämnen från jordskorpan får inte systema-
tiskt öka i naturen.

2. Ämnen från samhällets produktion får inte 
systematiskt öka i naturen.

3. Det fysiska underlaget för naturens pro-
duktion och mångfald får inte systematiskt 
utarmas.

4. Effektiv och rättvis resursomsättning för att 
tillgodose mänskliga behov.

Det är utifrån de betydande miljöaspekterna 
som miljöarbetet koncentreras och planer till 
förbättringar formas.

Vill du ha mer information?  
Se sidan 31 för kontaktuppgifter.

MILJÖPOLICY

En miljöaspekt är en del av en organisations verksamhet, produkter eller tjänster som på-
verkar eller kan påverka miljön.  

• Vårt miljöengagemang ska vara genuint och tas på största allvar.

• Vi ska stärka vårt miljöengagemang ytterligare och skapa en 
långsiktigt uthållig verksamhet, till gagn för nuvarande och 
framtida generationer.

• Vi ska bidra till och underlätta för ett ansvarsfullt skogsbruk.

• Vi ska minska miljöpåverkan genom vår kontinuerligt förbättrade 
hantering av kemikalier, vatten, råvaror, transporter och 
energieffektivitet och samtidigt minska vår användning av icke 
förnybar energi.

• Vi ska utveckla och tillverka golv utifrån ett livscykelperspektiv, 
enligt villkoren för hållbar utveckling.

• Vi ska förstå och uppfylla lagar och andra miljökrav, vilket gäller 
för hela försörjningskedjan.

Christer Persson, vd och koncernchef, Kährs Holding AB (publ) 2015-01-30
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BETYDANDE MILJÖASPEKTER 2014

* Kärnindikatorer enligt EMAS:
• Energieffektivitet
• Materialeffektivitet
• Vatten
• Avfall
• Biologisk mångfald
• Utsläpp

Vissa miljöaspekter medför ingen miljöpåverkan vid normal drift utan endast i samband med händelse eller olyckor. Ekologibalansen i nästa 
kapitel redovisar viktiga trender och utveckling för Kährs betydande miljöaspekter.

Beräkningsbasen för nyckeltalen 
är antalet kvadratmeter (m²) 
Nybro-producerat trägolv. 

Alla värden i ekologibalansen 
avser helår 2014.

Betydande miljöaspekt
Kärnindikator*

Betydande miljöaspekt, vid 
normal drift/aktivitet Miljöpåverkan Risk Symbol 

Råvaruanvändning 

Biologisk mångfald

Inköp av träråvara. Kan orsaka försämrad biologisk 
mångfald och förändrad kolsänka.

Trä från avverkningar som 
inte uppfyller krav för hållbart 
skogsbruk levereras till Kährs.

Förbrukning av tillsats-
material

Materialeffektivitet

Förbrukning av tillsatsmaterial/
kemiska produkter som kan 
innehålla farliga ämnen.  

Användning av ändlig resurs samt 
risk för spridning i naturen.

Farliga kemiska ämnen i pro-
dukter riskerar att hamna i 
miljön och tas upp av växter, 
djur och människor.

Energianvändning

Energieffektivitet

Torkning av material och värme 
för pressning är de processer 
som använder mest energi inom 
Kährs.

Försurning, utsläpp av koldioxid 
samt förbrukning av resurser vid 
omvandling av energi.

Ökad energianvändning

Transporter

Utsläpp

Transport av material till, från, 
mellan samt inom Kährs verk-
samhetsorter.

Emissioner av koldioxid från 
fossila bränslen till atmosfären 
medför ökad halt av koldioxid och 
förstärkt växthuseffekt.

Upphandling av mindre effek-
tiva transporter.

Utsläpp av processav-
loppsvatten

Vatten

Utsläpp av förorenat tvättvatten, 
formaldehyd och härdare med 
lågt pH från rengöring av lim- 
och härdarutrustning.

Vattenförorening och spridning av 
organiskt material som inte bryts 
ned i kommunalt avlopps-renings-
verk (ARV).

Skada på reningsprocesser i 
ARV eller recipient.

Farligt avfall

Avfall

Uppkomst av farligt avfall från 
produktionsprocesser (främst 
ytbehandling, spackling och 
limhantering) samt produkt-
utveckling och underhåll. 

Avfall är inte effektivt utnyttjande 
av material. Farligt avfall utgör en 
risk för brott mot Systemvillkor 2.

Hantering och förvaring av 
farligt avfall innebär en risk för 
läckage till närliggande mark 
och vattendrag.

Emissioner vid använd-
ning av produkt

Utsläpp

Användning av trägolv samt 
underhållsprodukter och rengö-
ringsmedel

Rekommenderade metoder kan 
minska miljöbelastningen t.ex. 
mindre spridning av kemikalier 
och förlängning av produktens 
livslängd.

Emissioner från trägolvet kontrol-
leras i enlighet med kraven för 
olika produktcertifieringar.

Ovarsam skötsel av trägolv kan 
medföra onödig spridning av 
kemikalier.

Brand

Utsläpp till mark eller 
dag- och spillvatten-
nätet

Utsläpp

Olyckshändelser som medför 
utsläpp av kemikalier eller farligt 
avfall

Förorening av mark eller recipient 
(St. Sigfridsån eller Alsterån).

Extern produktion och 
service

Inköp av produkt (trägolv) eller 
tjänst från extern producent.

Risk för att aktivitet hos extern 
producent medför negativ miljö-
påverkan.

Hanteras genom miljöbedöm-
ning av leverantör samt Code 
of Conduct. 

Grön symbol=  Positiv utveckling under året  
 jämfört med föregående år.

Gul symbol =  Situationen är stabil.

Röd symbol =  Miljöpåverkan ökar, behöver  
 omedelbar åtgärd.
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EKOLOGIBALANS 2014 & MÅL

Ekologibalansen avser AB Gustaf Kährs produktionsanläggningar i Nybro och Blomstermåla, Sverige 
och visar utfall och trender för Kährs viktigaste miljöaspekter, beskriver processer och förklarar utfall.

Vatten - Källa och användning 

Kommunalt dricksvatten 30 000 m3 5 l/m2

Uttag av grundvatten för bevattning av stock 0 m3 0,0 l/m2

Uttag av åvatten för bevattning av stock 32 000 m3 5,4 l/m2

Vatten till bevattning av stock 71 000 m³ 16  l/m2

Den största andelen av vattenan-
vändningen går till bevattning av 
timmer och för att reglera fukthal-
ten i torkprocessen. 

Bevattningen görs för att hålla uppe utby-
tet genom att få mindre sprickor. Cirka 21 
000 m³ ek och asktimmer bevattnas i Nybro 
och Blomstermåla. För bevattningen i Nybro 
användes under 2014 endast insamlat dag-
vatten. Processen för bevattning av timmer i 
Nybro bygger på re-cirkulation för att minska 
användningen av vatten. 

Ett forskningssamarbete med Linnéuniversi-
tetet har bedrivits för att förbättra reningen 
av process-, dagvatten och lakvatten. Ett ve-
getativt sedimentationsfilter har byggts enligt 
rekommendationer utifrån denna forskning. 

Lakvatten från biobränslelager och timmer 
medför förhöjda nivåer på syrekrävande sub-
stanser. Behandling av detta vatten sker i det 
vegetativa sedimentationsfiltret.

Bevattning av timmer 
förbättrar utbytet i  

produktionen
I Nybro används insamlat  
dagvatten för bevattning
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Vattenanvändning l/m²

Processavloppsvatten uppstår inom till-
verkningen främst vid rengöring av maskiner 
och utrustning. Processavloppsvattnet från 
reningsanläggningen får sedan släppas till 
spillvattennätet och kommunens reningsverk.

Riskerna att förorena vatten eller mark är 
kopplade till lastning och lossning av kemika-
lier. Dessa risker är identifierade i Kährs ris-
kanalys. Rutiner har tagits fram för att före-
bygga incidenter och minimera miljöpåverkan 
i händelse av en olycka.

Vattenanvänding l/m2
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Materialeffektivitet

Trämaterial 130 000 t 22 kg/m2

Stock 57 000 t

Sågat trä och halvfabrikat 72 000 t  

Tillsatsmaterial till produkten 4 200 t 642 g/m2

Förnybart 995 t 167 g/m2

Ej förnybart 3 230 t 542 g/m2

Underhållskemikalier 55 t 10 g/m2

Förnybara 26 t 4 g/m2

Ej förnybara 29 t 5 g/m2

Motorbränsle 130 t 22 g/m2

Trämaterial  
Trämaterialen består av barrträ och lövträ el-
ler halvfabrikat som skivmaterial. Golvbrädan 
består av ytskikt i ädelträ och mellanmaterial 
(stomme) av barrträ. Timmer av ek, bok, och 
ask sågas i Nybro eller Blomstermåla. Efter 
torkning går materialet in i golvfabriken. Yt-
skikt och mellanmaterial sammanfogas och 
därefter ytbehandlas och profileras golvbrä-
dan.

Mer än 70 % av allt trä som används i produk-
tionen kommer från svenska skogar och 3 % 
har sitt ursprung utanför EU. Ekstocken som 
köps direkt från skogsägare i södra Sverige 
växer inom en genomsnittlig radie av 180 km 
från våra sågverk. 

Timmer inhandlat i Danmark och Tyskland 
transporteras nästan uteslutande med tåg 
och båt.

Halvfabrikat till fanergolvet Linnea har tillver-
kats i Polen under en del av året. Det består 

av en HDF-skiva med ett träfaner som ytskikt.  
Från april 2014 färdigställs produkten i Polen.  

Tillsatsmaterial till 
produkten
För att producera trägolv behövs även andra 
material som lim, spackel och lacker. Förpack-
ningsmaterial är också ett tillsatsmaterial och 
för Kährs produkter består det av wellpapp 
och en krympplast, vilka kan återvinnas.

Innan nya kemikalier tas in för användning 
i någon produktionsprocess bedöms de en 
och en mot miljö och säkerhetskriterier. God-
kända kemikalier listas i Kährs kemikalieda-
tabas där information om alla kemikalier är 
tillgänglig via säkerhetsdatablad. I nuläget är 
cirka 500 kemikalier upptagna i Kemikalieför-
teckningen.

Ett vattenbaserat lim används för att sam-
manfoga våra golv. 

Eftersom övre skiktet inte är helt slätt efter 
sågning, spacklas ytan och efter slipning är 
den preparerad för en ytbehandling. Lacker, 

lasyrer eller oljor används för att ge golvet det 
önskade utseendet och prestandan. De olika 
ytbehandlingar vi applicerar förlänger golvens 
livslängd. Kährs lacker är vattenburna och UV-
härdande.

Lasyrer och oljor innehåller små mängder av 
VOC, vilka avgår under härdningen.

Kährs trägolv uppfyller kraven på inomhusluft 
enligt certifieringar E1 och CARB (ATCM) Fas II. 

Förnybara tillsatsmaterial består av vaxer 
samt kartong till förpackningen. Utbudet av 
förnybara material är begränsat och utgör en 
utmaning i produktutveckling och inköp.

Ej förnybart tillsatsmaterial är plastfolie, 
plastband och metallband som används i för-
packning av golv. Metall och plast återvinns. 
Papperet i våra förpackningar har en hög an-
del returpapper, medan papper som används 
vid tryckning av vårt produktmagasin är FSC-
certifierat.

Underhållsmaterial
Underhållsmaterial som smörjoljor och hy-
draloljor för maskiner är också registrerade i 
vår Kemikalieförteckning.

Genomgång av vårt sortiment av smörj- och 
hydraloljor har gjort att vi har minskat antalet 
produkter rejält.

Motorbränslen
Inom Kährs används nästan uteslutande die-
sel och alkylatbensin. Alkylatbensin är ett 
renare drivmedel än vanlig bensin och sär-
skilt viktigt för mindre motorredskap. Diesel 
används till truckar och lastmaskiner, alky-
latbensinen används främst för motorsågar 
inom våra produktionsanläggningar.

Mängd trämaterial 

för att producera 1 m2 

trägolv i golvfabriken 

(beräknat på sågat, ex-

ternt eller egensågat, in 

till golvfabriken). Stock 

omvandlat till sågat tim-

mer. Blå linje är trend-
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Ny produktionsanläggning i Polen 
Under 2014 startade Kährs Group produktionen av färdiga 7 mm fanergolv i Polen. Tidigare 
tillverkades halvfabrikat som färdigproducerades i Nybro. Den nya anläggningen innebär effek-
tivare produktion, närhet till råvaran och minskade transporter mellan de olika länderna med 
minskade koldioxidutsläpp som följd. Anläggningen i Bialosliwie i Polen blev FSC-certifierad 
under 2014.
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Biologisk mångfald – Ansvarsfullt skogsbruk

Ett av Kährs viktigaste miljömål är att öka andelen certifierad träråvara

Under 2014 var målet för certifie-
rad träråvara 48 %, beräknat som 
andel av den totalt inköpta voly-
men. Kährs uppnådde 71 % certi-
fierat trä.

Stor ökning av mängden certifierad control-
led wood har givit positivt utslag för vårt mål 
under 2014. Över 50 % av Sveriges skogsmark 
är idag certifierad. 

De skogscertifieringar som Kährs använder 
är FSC, FSC-Fairtrade, FSC Controlled wood, 
PEFC och andra certifieringar som Kährs be-
dömt acceptabla i samarbete med ledande 
miljöorganisationer. 

Alla virkesköp, enligt våra specifikationer, är 
idag i överensstämmelse med kraven i Lacey 
Act och från och med 2013 European Timber 
Regulation.

MILJÖMÅL CERTIFIERING

Foto: Örjan Karlsson

Andelen FSC-certifierad ekstock i Sverige 
är beroende av hur stor andel skogsmark 
som är certifierad. All lokal svensk råvara 
är klassificerad som ”från lågriskområde” 
av FSC, men på grund av kostnader väljer 
många av de små markägarna att inte bli 
FSC-certifierade. 

71 % certifierat trä
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Vår ambition är att köpa enligt Kährs standard 
för kontrollerat virke som den lägsta accepta-
bla nivån, vilket är ett bra sätt att ge stöd till 
ansvarsfullt skogsbruk. Mängden sålda FSC-
certifierade golv styrs av efterfrågan hos våra 
kunder.
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Hållbart skogsbruk 
är grunden för Kährs  
trägolvsverksamhet
En av Kährs viktigaste miljöaspekter är ris-
ken med att använda virke från icke-håll-
bara skogar. Det är vår övertygelse att en 
framtida, hållbar försörjning av kontrollerat 
trä är av största vikt, inte bara för Kährs, 
utan också som global angelägenhet.

80 % 
av de golv vi säljer har ett ytskikt av 
ek. Den svenska eken brukas enligt den 
svenska Ädellövsskogslagen. 

+ 1000 
skogsägare har Kährs lövträinköpare kon-
takt med. Dessa kontakter omfattar dis-
kussioner och utbildning för att uppmuntra 
och bevara de höga naturvärdena i skogen.

Normalt har inte gamla ekar något värde 
för golvproduktion, och därför finns det 
ingen konflikt kopplad mellan naturvård 
och golvproduktion.

Det är mycket viktigt att skogsägarna aktivt 
brukar och skyddar sin värdefulla lövskog, 
annars kommer den att tas över av gran 
och andra barrträdarter.

Kährs genomför en rad aktiviteter 
för att stödja en växande, aktiv 
skog och för att ytterligare stärka 
sydsvenska ekskogsbruk:

•	Särskilda	skogsdagar	för	utbildning	av	lo-
kala skogsägare.

•	Produktion	och	distribution	av	Kährs	Ek,	
ett utbildande magasin som skickas till 
7000 skogsägare.

•	Bonus	för	certifierat	timmer	i	Sverige.	

Ekoxen (Lucanus cervus) - Projekt för ökad utbredning   

Ett exempel på projekt med koppling till CSR (Corporate Social Responsibility) och ESG 
(Environment Social Governance) som vi deltar i tillsammans med regionala myndigheter, är 
ett försök att föryngra beståndet av ekoxar. Ekoxen som är utrotad i bland annat Danmark 
och hotad i stora delar av övriga Europa, utvecklas i döda lövträd, framförallt ek. Kährs 
har byggt nio faunadepåer på eget område och donerat material till ytterligare ett antal i 
närområdet för att erbjuda lämpliga miljöer för ekoxen att utvecklas i. 

Faunadepåerna består av ekstock som av olika anledningar inte duger till golvproduktion och 
av spån där ekoxen kan lägga sina ägg och där larverna kan utvecklas. 

Mer information om Kährs och ESG finns på sidan 7. Foto: Per Engström
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Avfall – Restprodukter och återvinning

Till energiutvinning 210 t 35 g/m2

Till materialåtervinning 303 t 122 g/m2

Skickat som farligt avfall 200 t 34 g/m2

Deponi  13 t 2 g/m2

Material som sänds för energiutvinning be-
står till exempel av hushållsavfall och allt från 
slippapper, limrester, plastband till filterpåsar 
från stoftreningen.

Under materialåtervinning ingår kontors-
papper, metall, plast och well. 

Farligt avfall utgör en betydande miljöas-
pekt. Detta avfall består av batterier, avfall 
från spackling och ytbehandlingsprocesser 
samt elektroniskt avfall typ kondensatorer 
som innehåller PCB. 

•	Mängden	farligt	avfall	uppstår	till	stor	del	på	
grund rengöringar vid omställningar i produk-
tionsprocesserna.  

Ett intensivt arbete med att utveckla nya pro-
dukter har inneburit många tester av kemiska 
produkter vilket medför många omställningar 
i maskiner.

Avfallet samlas i godkända behållare för sitt 
särskilda ändamål och lagras och hanteras på 
utvalda platser. Det farliga avfallet tas sedan 
omhand av utvalda entreprenörer för att han-
teras professionellt och miljömässigt korrekt.

Allt som är olämpligt för materialåtervinning 
eller förbränning ingår i deponi, t.ex. betong.

Total mängd avfall 2002-
2014, uttryckt i ton, per 
fraktion

Avfall från renoveringar utförda av externa 
byggföretag ingår endast delvis här.

Även om allt avfall behandlas på ett miljömäs-
sigt godtagbart sätt, bryter det fortfarande 
det naturliga kretsloppet. Avfall och speciellt 
farligt avfall utgör en risk för utsläpp med en 
miljöpåverkan.
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Avfallstrappan 
Allt avfall ska sorteras enligt Kährs avfalls-
standard. Avfallsstandarden bygger på prin-
ciperna i avfallstrappan, som är en priorite-
ringslista för hur vi ska behandla vårt avfall 
när vi gör oss av med det. 

Vi jobbar för att flytta avfallet så högt upp i 
avfallstrappan som möjligt och öka kvaliteten 
på varje trappsteg.

Att minska mängden restproduk-
ter med 10 g/m2 och kostnaden 
för hanteringen med 10 % jämfört 
med 2012. Målet har flyttats fram 
ett år på grund av förändringar i 
verksamheten som ändrat förut-
sättningarna.

Under 2014 har produktionsökningen med-
fört att mängden avfall ökat totalt istället 
för att minska. Genomförda åtgärder för att 
minska avfallsmängden och kostnaderna har 
inte varit tillräckliga. En mindre minskning, 
räknat per tillverkad kvadratmeter golv, har 
ändå blivit resultatet.

Detta avsnitt tar inte upp biprodukter som trä-
flis och sågspån (se istället Energieffektivitet 
och biobränsleproduktion på nästa uppslag).

Mängd avfall per kvadratmeter tillverkat trägolv 2001-2014. Totalt och nedbrutet per fraktion.
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Ett av Kährs miljömål är att minska mängden restprodukter

MILJÖMÅL AVFALL
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För att ta nästa steg och minska mängden 
farligt avfall krävs nya rengöringsmetoder och 
att vi måste förbättra våra metoder och sprida 
kunskap och medvetenhet om miljöpraxis till 
alla som kan påverka. Minskad mängd avfall 
är en väg mot bättre hushållning och mate-
rialeffektivitet.
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Utsläpp – Transporter

Transportarbete (tonkm) Koldioxid CO2 (ton) Kväveoxid NOx (ton) Svaveldioxid SO2 (ton)

Transporter in till produktion och lager 340 7 200 55 30

Transporter ut 145 4 700 25 13

Mellantransporter 3,5 250 1 ~0

Interna transporter 9* 650 2 ~0

*Alla interna transporter omräknade till lastbil.

Klimatpåverkan
Vår huvudsakliga aktivitet för att 
minska koldioxid är att öka effekti-
viteten i logistiken och att använda 
transportsätt som ger mindre ut-
släpp av koldioxid.

Förbränning av trä ger inte en nettoökning 
av atmosfärisk koldioxid, förutsatt att skogen 
återplanteras. Ett Kährsgolv kan ha en livscy-
kel på femtio år och det är sedan användbart 

Transporter med båt och lastbil 
dominerar transportslagen

Alla beräkningar av transportutsläpp baseras 
på material från NTM och DB Schenker. 

Tåg används för transporter av inkommande 
timmer till sågverket i Blomstermåla. 

Fartyg används främst för att transportera in-
kommande sågat trämaterial från Nordame-
rika och andra långväga länder, samt för ut-
gående transporter av färdiga golv till kunder 
runt om i världen. 

Lastbil används för korta transporter mellan 
leverantörer och produktionsanläggningar 
samt för transporter som inte kan betjänas 
av fartyg eller tåg.

Det största transportarbetet är via lastfartyg, 
men de största koldioxidutsläppen kommer 
från vägtransporter.

Som alternativ till fartygsfrakt har tåg använts 
för transport av gods mellan Kina och Nybro 
när kortare leveranstid varit nödvändig. Det 
ger en snabbare men dyrare frakt,  dock 
ingen direkt miljövinst. Tågets miljöfördelar 
är svåra att utnyttja då tåget inte uppfyller 
kunders krav på leveranstid och leveranspre-
cision. Kostnadsmässigt förlorar tåget också 
främst på grund av flera omlastningar.

Koldioxidutsläpp
Kährs säljer och levererar trägolv över hela 
världen vilket innebär många långväga trans-
porter. De fossila koldioxidutsläpp som upp-
står bidrar till en ökad växthuseffekt (mäts i 
GWP100) och därmed en ökning av risken för 
klimatförändringar.

Kährs utsläpp av fossil koldioxid kommer 
uteslutande från transporter, och uppgår till 
cirka 13 000 ton eller 13 000 000 GWP100.

Interna  
transporter

Transport- 
flöden

Transport- 
slag

Tonkm
Kährs totala transportarbete 

2014. ca 500 milj tonkm 

Kährs totala koldioxid/CO2- 
utsläpp 2014. ca 13 000 ton

Mellan- 
transporter

CO2

Transporter in 
produktion 

& lager

Transporter in 
produktion 

& lager

Transporter  
ut

Transporter  
ut

Interna  
transporter

Mellan- 
transporter

som biobränsle, då 98 % är trä. Alternativt för 
användning till någon annan träbaserad pro-
dukt.

Den största minskningen av koldioxid är i an-
vändning av trägolv. Genom Kährs sålda kvan-
titet under 2014 lagras mer än 90 000 ton 
CO2 i upp till 50 år i de golvinstallationer som 
har gjorts.
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Energieffektivitet – Användning och biobränsleproduktion 

Använd el 42 000 MWh 7,1 kWh/m2

Använd värme 40 000 MWh 6,8 kWh/m2

Transportenergi (fossil) 50 000 MWh 8,4 kWh/m2 

Producerat biobränsle 298 000 MWh 50 kWh/m2

Överskott av energi (Koldioxidneutral) 136 000 MWh 23 kWh/m2

Kährs producerar mer energi än 
vad som används och överskottet 
är koldioxid-neutralt!

•	Den	totala	mängden	producerat	biobränsle	
som levererades från våra anläggningar ger i 
ett effektivt kraftvärmeverk (90% verknings-
grad) ca 94 000 MWh el och ca 175 000 MWh 
värme.  

•	Kährs	verksamhet	gav	under	2014	ett	över-
skott av koldioxidneutral fossilfri energi på ca 
135 000 MWh.

100 % förnyelsebar energi  
i våra anläggningar

All elektrisk energi som används på Kährs är 
registrerad som 100% förnyelsebar. 

All värmeenergi som används i Nybro 
genereras från restprodukter från våra 
egna sågverk; sågspån, bark och flis i Nybro 
Energis fjärrvärmecentral.

Positiv engergibalans
När all intern användning av 
energi och användning för 
transporter dras ifrån den 
totala mängden producerat 
biobränsle, finns det 
fortfarande 135 000 MWh kvar, 
vilket motsvarar uppvärmning i 
8 000 normalvillor.

Våra torra restprodukter (träpulver) köps av 
ett lokalt energibolag för att tillverka träpul-
ver eller träpellets för produktion av värme-
energi. Askan från förbränningen i biobräns-
lepannorna sprider de tillbaka till de lokala 
skogarna som ett näringsämne.

•	Den	totala	mängden	fossilbaserade	bräns-
len som användes för Kährs transporter un-
der 2014 motsvarar ca 50 000 MWh.
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Målet för 2014 uppnåddes inte 
genom de aktiviteter som ge-
nomförts. Åtgärder som beräknas 
minska energianvändningen med 
0,7 GWh/år har genomförts.

•	Returluft till maskiner har införts på nya 
maskinlinjer

•	Läcksökning tryckluft och åtgärder.

•	Fortsatt byte av belysningsarmaturer för 
LED belysning. 

•	Under 2015 kommer handlingsplanen ta hand 
om de åtgärder som är kvar sedan 2014.

Effektivare energianvändning 
minskar miljöpåverkan och gör 
förnybar energi tillgänglig för 
andra konsumenter som ännu 
använder fossila bränslen.

All omvandling av energi har viss 
effekt på miljön, främst i form av 
klimatpåverkan på grund av den 
fossila bränsleförbrukningen och 
bildandet av sura gaser. 

Att genomföra åtgärder som ska minska den framtida  
energianvändningen med 3 GWh/år.

•	Fortsätta att mäta energianvänd-
ningen i våra lokaler och processer.  
Att utifrån resultat från dessa mätningar 
identifiera och genomföra åtgärder. Detta 
kommer att skapa fler möjligheter för mins-
kad energianvändning.

•	Att undersöka möjligheten att återvinna 
energi (värmen) i frånluften från våra stora 
filtreringssystem.

Obs: Möjligheterna att minska energiförbruk-
ningen påverkas av många faktorer, inklusive 
väder, milda och hårda vintrar och ökningar 
eller minskningar i produktionsvolymer.

MILJÖMÅL ENERGIANVÄNDNING
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Utsläpp – Emissioner vid användning av produkt

Miljoner kvadratmeter golv från 
Kährs Group installeras i bostäder 
och i kommersiella och offentliga 
lokaler varje år. Under golvets livs-
längd städas och underhålls golven 
regelbundet vilket är viktigt för att 
hålla golvet snyggt och förlänga 
dess livslängd. 

Men städning och underhåll medför även 
användning av rengöringsmedel och under-
hållskemikalier. Som producent kan vi inte ta 
kontroll över de städ- och underhållsmetoder 
enskilda användare brukar men vi kan vara 
tydliga i våra rekommendationer.

Skötsel- och underhållsinstruktioner medföl-
jer varje leverans av trägolv och detaljerad 
information finns tillgänglig på en lång rad 
språk på våra hemsidor och på våra skötsel-
produkter.

Skötsel och underhåll är viktiga moment i 
våra ”golvskolor” där golventreprenörer, golv-
läggare och butikspersonal utbildas.

Våra egna underhållsprodukter är utprovade 
för att kombinera god funktion med minime-
rad påverkan på miljön. Generellt förespråkar 
vi torra städmetoder för daglig skötsel och 
vår Cleaner vid behov. 

Överdriven användning av starka rengöringmedel och 
kemikalier gynnar varken inomhusmiljön, miljön eller 
trägolvet. 

Välj ett milt rengöringsmedel och använd det 
sparsamt. Det bästa sättet att skydda ditt golv är 
att hindra grus och skräp från att spridas i rummet 
genom bra avtorkningsytor vid ingångarna och att 
vara noga att torka upp spill direkt. 

Produkter och produktunderhåll

Oljade golv kräver ett underhåll direkt efter 
installation och därefter periodiskt vid behov. 
Detta underhåll utförs med Kährs Satin Oil. 

Emissioner från trägolv
Alla trägolv kan generera emissioner t.ex. for-
maldehyd och VOC, både naturligt genom trä 
och genom tillsatsmaterial. Det finns en rad 

Kährs Golvskola 
Är en möjlighet för oss att 
informera om lämpliga metoder 
för skötsel och underhåll.

+300  

Under 2014 utbildade vi över 
300 golvproffs, byggföretagare 
och butiksanställda på plats i 
våra lokaler i Nybro. Dessutom 
ingår skötsel och underhåll i 
våra presentationer som visas 
vid kundbesök och event runt 
om i världen.

riktlinjer och märkningar för att hjälpa använ-
dare välja bra produkter med låga emissioner.  
Trägolven från Kährs Group klarar kraven från 
några av marknadens tuffaste miljömärkning-
ar som Svanen, E1, M1, DiBt och CARB för att 
nämna några exempel. 

Läs mer om våra certifieringar och registre-
ringar på sidorna 28-29.

Foto: Studio Zee
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Utsläpp – Emissioner vid tillverkning

VOC (Volatile Organic Compounds) 4 t 0,7 g/m2

Stoft (uppskattad mängd) 1,8 t 0,4 g/m2

TOC i processvatten till reningsverk (beräknad mängd) 0,3 t 0,1 g/m2

Utsläppen från produktionspro-
cesser till atmosfären är främst 
spridda utsläpp av VOC och trä-
damm från filteranläggningarna. 

VOC
VOC utgörs av flyktiga organiska ämnen i lack, 

lasyr, spackel och från olika kemikalier som 

används vid rengöring av maskiner och un-

derhåll av byggnader. 

Den största mängden lösningsmedel används 

för rengöring i produktionsprocesserna och 

hanteras som farligt avfall. Detta tas om hand 

av godkända entreprenörer för behandling av 

farligt avfall.

•	 VOC-emissionerna	 har	 varit	 nedåtgående	

sedan 2006 vilket delvis beror på minskad 

produktion och på produktutveckling inom 

limningsteknik. Förändringar i produktsorti-

mentet har medfört att trenden brutits se-

naste åren.

Stoft
Stora mängder spån och trädamm transpor-
teras i rörledningar och genom vår stora filter-
anläggning vid Kährs fabrik i Nybro. Förebyg-
gande underhåll säkerställer att filtrerings-
utrustningen fungerar bra. Genom att mäta, 
undersöka och lyssna på utrustningen kan vi 
hitta fel tidigt och förhindra utsläpp och und-
vika kostsamma reparationer i filtren. 

Andra utsläpp  
till atmosfären
Värmeenergin köps från lokalt energibolag 
som använder biobränsle från Kährs. Förbrän-
ningen frigör koldioxid, kväveoxid, svaveldiox-
id och stoft. Koldioxidutsläpp bidrar till växt-
huseffekten men förbränning av biobränsle 

orsakar inte en nettoökning av koldioxid i 
atmosfären. Däremot bidrar kväveoxid och 
svaveldioxid till försurning.

Denna energiomvandling sker inte på Kährs 
anläggning och därför har ingen emission 
redovisats för detta i rapporten.

Kährs huvudfabriks lokalisering i centrala 
Nybro är en utmaning vad gäller buller. 
Buller uppstår främst vid fläktar och filter i 
anläggningarna men också i samband med 
transporter (lastning/lossning eller väg-/
motorljud). Buller kan vara skadligt eller 
upplevas som störande för människor så-
väl inom som utanför företaget (anställda, 
grannar, närboende).

TOC i processvatten
Processavloppsvatten behandlas i en sedi-
mentering/adsorptionsprocess för att mins-
ka svårnedbrytbara organiska substanser 
– dessa är svåra att behandla i det kommu-
nala reningsverket i Nybro. Utvecklingen av 

denna behandlingsprocess har skett i samar-
bete med forskare från Linnéuniversitetet.

•	 Under	 2014	 har	 reningsanläggningen	 för	
processavloppsvatten förbättrats vilket ger 
minskade mängder organiskt material (TOC) 
till kommunens reningsverk. Då industrins 
kemikalier ofta inte bryts ner eller avskiljs i 
kommunens avloppsreningsverk är det viktigt 
att ta hand om det vid källan.

Bevattningsvatten
•	 Dagvatten	 som	 avleds	 från	 bevattningen	
innehåller tanniner från flisupplag och den 
vattnade stocken. 

Mängden bevattningsvatten som avleds be-
gränsas av utjämningsmagasin och recirku-
lation i Nybro. Under 2013 byggdes ett ve-
getativt sedimentationsfilter i Nybro för att 
reducera mängderna organiskt material till 
recipienten. I Blomstermåla sker ingen recir-
kulering av bevattningsvattnet utan det infil-
treras i marken innan det når Alsterån.

Utsläpp av 
VOC från 
Kährs 2003-
2014.
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INTERNA OCH EXTERNA REVISIONER 

RISKER

En gång per år uppdateras Kährs 
riskanalys ur bl.a. miljösynpunkt av 
en grupp ansvariga för miljö, brand, 
säkerhet och arbetsmiljö. 

Lagstiftningen har utvecklats mot större krav på 
riskbedömningar och åtgärder för att minska 
riskerna. Både sannolikheter för och konsekven-
ser av en händelse påverkar risken. 

Inom Kährs har vi sedan flera år samordnat vårt 
riskarbete i en grupp med representanter för 
miljö, arbetsmiljö, infrastruktur och säkerhet.

Efter genomförd riskanalys upprättas en hand-
lingsplan med vad som ska åtgärdas för att 
minska riskerna. Under 2014 har vi förstärkt 
organisationen som arbetar med riskbedöm-
ningar. Genomförda åtgärder har följts upp och 
ny handlingsplan är framtagen, där fortsatt han-
tering av kemikalier är en av de tyngre delarna. 

Utökad insamling av dagvatten förbättrar bered-
skapen vid eventuella kemikaliespill på marken.

Genomgång av kemikalierisker och utbildning av 
personal har gjorts i samband med utplacering 

av nya akutboxar för kemikaliespill. Enligt ris-
kanalysen är de största miljöriskerna kopplade 
till brand och filterhaveri samt lastning och loss-
ning av kemikalier.

Incidenter med spill av kemikalier har visat att 
Kährs medarbetare agerar rätt när något hän-
der, vilket har gjort att vi undvikit spridning och 
miljöpåverkan.

Interna revisioner är ett hjälpmedel att 
följa upp hur viktiga processer fung-
erar. Revisionerna följer upp att vi har 
ett arbetssätt som styr mot de krav 
och mål som finns uppsatta i Kährs 
ledningssystem.  

Företagsledningen prioriterar de processer som 
ska utvärderas genom revisionerna. I standar-
den för respektive ledningssystem (SS-EN ISO 
9001:2008 och SS-EN ISO 14001:2004 samt 
EMAS-förordningen) finns uppsatta krav för in-
tern revision.

Vi genomför interna revisioner med pla-
nerade intervaller för att avgöra om led-

ningssystemet har införts och underhål-
lits på ett ändamålsenligt sätt men också 
för att identifiera områden att förbättra. 

Internrevisorer med olika roller i företaget 
utgör en mycket kompetent revisorsgrupp. 
Både planering och genomförande samt rap-
portering syftar till att utvärdera och stödja 
Kährs kontinuerliga förbättringsarbete enligt 
PDCA-hjulet. 

Revisionerna genomförs utifrån Kährs ge-
mensamma ledningssystem för miljö och kva-
litet. Kontroll av effektiviteten i systemet vid 
de olika anläggningarna ingår i revisionerna.

Externa revisioner 
Periodiska revisioner av ledningssystemet för 
miljö(ISO 14001) och kvalitet (ISO 9001) har 
genomförts under året. För Kährs FSC-certifi-
kat har vi haft en externrevision. Revisioner 
har även genomförts för att kontrollera att vi 
uppfyller krav på våra certifierade golvproduk-
ter. 
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LOKALA VILLKOR 

KÄHRS NYBRO – Tillståndsvillkor
Under 2014 har kontakterna med 
myndigheterna främst gällt pla-
neringen inför att sluttäcka den 
interna deponin. Åtgärder för att 
förbättra kvaliteten på dag- och 
processvatten pågår.   

Inga klagomål om buller har inkommit under 
året. Åtgärder har gjorts för att minska buller 
från filter och spånledningar.

Aktiviteter för att utveckla hanteringen av 
processvatten har fortsatt i samarbete med 
LNU.

Arbetet med att utveckla egenkontrollpro-
grammet fortsätter. Anteckningar från kon-
troller har använts för åtgärder eller är under 
arbete och redovisas i miljöredovisningen.

Inga förhöjda nivåer som indikerar en miljöpå-
verkan från deponin har registrerats.

KÄHRS BLOMSTERMÅLA
Risker
Transporter och risken för oavsiktliga ut-
släpp till Alsterån som flyter längs med såg-
verket är de viktigaste miljöaspekterna vid 
Blomstermåla-sågen. Kährs ingår i Alsteråns 
Vattenrådsförbund och följer programmet för 
recipientkontroll. Inga klagomål på extern mil-
jöpåverkan har erhållits under året.

Akutbox för kemspill har utplacerats vid såg-
verket. Skyddsutrustningen för golvbrunnar är 
utplacerade på utvalda platser som beredskap 
vid eventuellt spill nära dagvattenbrunnar. 

Bevattning
Bevattningssystemet har varit i drift hela sä-
songen. Provtagning på avrinningen från be-
vattningen har genomförts och rapporterats 

till Miljökontoret (Mönsterås).  Som mest lag-
rades ca 4200 m³ timmer i vattenlagringen. 

Analys av TOC på vatten från bevattningen ger 
ett resultat på cirka 30 mg TOC/ l. 

Analys av vatten från Alsterån uppströms och 
nedströms bevattningen visar inga förhöjda 
värden.

5 800 m³ stock bevattnades med 32 000 m³ 
vatten från Alsterån.

Transporter
Över 60 % av den importerade stock som le-
vererades till Blomstermåla transporterades 
med tåg eller båt under 2014. Svensk stock 
kommer främst med lastbil och utgör två 
tredjedelar av inlevererade mängden.

Tillsyn
Senaste tillsynsbesöket genomfördes i maj 
2013. Spridning av sågspån påtalades. Projekt 
för byggnation av en ny lagerbyggnad har 
startats, som ska leda till att spridningen av 
spån till angränsande område undviks. 

Förbättring av egenkontrollen har påbörjats 
för att säkra åtgärder och uppföljning av mil-
jöaspekter. 

Sågverket i Blomstermåla sågade 17 200 m³ 
timmer under 2014.

Inga förändringar som påverkat bullernivån 
har gjorts under året.

Villkor (Utfärdat datum) Riktvärde Status
3. Utsläpp av VOC (2005-02-04) Max 0,75 ton VOC per påbörjad miljon m2. Som gräns-

värde gäller dock 15 ton VOC/år.
Uppfyllt: 0,59 ton per påbörjad miljon m2.

4. Buller (2005-02-04) 55 dB(A) vardagar måndag – fredag kl. 07.00 – 18.00 
45 dB(A) nattetid kl. 22.00 – 07.00
50 dB(A) övrig tid 
Högsta momentana ljudnivå nattetid får vara 55 dB(A).

Riktvärde för natt uppfylls vid nuvarande drifttider.

5. Buller (2005-02-04) Vid nyetablering ska åtgärder vidtas för att nedbringa 
bulleremissionerna till naturvårdsverkets riktvärden 
för nyetablerad industri.

Bullerdämpning av fläktar i en tork har genomförts 
med acceptabelt resultat. Lokaliseringen i centrala 
Nybro utgör en utmaning.

8.  Sanering och efterbehandling Undersöka behovet av sanering och efterbehand-
lingsåtgärder.

MIFO-FAS2 genomfördes under 2013. Inga åtgärder 
nödvändiga

9. Stoft (2008-11-25) 2 mg/Nm3 torr luft, mätt som stickprov. Uppmätning utförd på fyra filter under 2014. Alla 
resultat under < 0,5 mg/Nm³. Ingen mätning inpla-
nerad under 2015.  
Underhåll och uppföljning av filteranläggningen 
sker enligt ordinarie underhållssystem.

10. Vatten (2010-09-09) Processavloppsvatten ska genomgå sedimentering 
och adsorption innan detta släpps på det kommu-
nala spillvattennätet.

Uppfylls genom ny reningsanläggning för process-
avloppsvatten. 

Provisoriskt adsorptionsfilter med träspån har in-
stallerats.

11-14. Vatten (2010-09-09) De rester som uppkommer vid sedimentering och ad-
sorption ska tas om hand som avfall. 

Utgående vatten får inte skada det kommunala spill-
vattennätet, reningsverket eller recipienten. Kährs 
ska årligen i sin miljörapport redovisa sitt arbete med 
att reducera mängden processavloppsvatten och för-
oreningar till det kommunala avloppsreningsverket.

Fast avfall, lim och spån från vattenrening hanteras 
som brännbart avfall. Lågt pH i utgående vatten 
efter behandling. Utvärdering av adsorptionsmetod 
och andra alternativa metoder har genomförts av 
en forskargrupp vid Linneuniversitetet. Förslag på 
åtgärd redovisad.
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CERTIFIKAT

Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess svenska enheter ingår i kvalitets- och miljöledningssyste-
met enligt ISO 14001 och ISO 9001 samt EMAS-registreringen. Certifikat finns tillgängliga för nedladdning på 
www.kahrs.se.

Certifiering EMAS FSC ISO 9001 ISO 14001 FSC© och Fairtrade PEFC

År 1997 2005
1999  

(ISO 9002 1993)
1997 2011 2013

EMAS Syftet är att främja miljöförbättringar. 
Denna frivilliga EU-förordning kräver en of-
fentlig redovisning av miljöförhållandena. 

FSC® är en internationell organisation som 
arbetar för ett ansvarsfullt skogsbruk som 
tar hänsyn till både miljö och till människor 
som lever i och av skogen. Kährs “chain of 
custody”-certifikat innebär att vi kan köpa 
FSC-material och tillverka och sälja golvpro-
dukter som FSC-Mix-certifierade.

PEFC (Programme for Endorsement of Forest 
Certification) är ett internationellt system för 
hållbart skogsbruk. Kährs har en spårbarhets-
certifiering.

ISO 9000 är en uppsättning internationella 
standarder som ger riktlinjer för organisatio-
ners kvalitetsledningssystem. 

ISO 9001 är en internationell standard för 
kvalitetsstyrning. 

ISO 14000 Grupp av relaterade,  
granskningsbara, internationella standarder 
och kompletterande riktlinjer för en organi-
sations miljöledningssystem. Administreras 
av Internationella Standardiseringsorganisa-
tionen.

ISO 14001 är en internationell standard för 
miljöledning, utformad för att skydda miljön, 
förhindra föroreningar och uppnå ständiga 
miljöförbättringar.

Fairtrade är en oberoende produktmärkning 
som skapar förutsättningar för odlare och 
anställda i utvecklingsländer att ta itu med 
fattigdom och orättvisor genom handel. Syf-
tar till att åstadkomma bättre priser, drägliga 
arbetsvillkor och lokal hållbarhet i sämre gyn-
nade regioner i världen.
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Kährs Group med det juridiska namnet Kährs Holding AB (publ) är en världsledande golv-

tillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka varumärken i produktportföljen som 

Kährs, Karelia och Upofloor. Företagets innovationer har format branschen genom historien 

och Kährs arbetar målmedvetet för att fortsätta förse marknaden med nya innovativa golvlös-

ningar. Kährs Group levererar produkter till mer än 70 länder och är marknadsledande i Sverige, 

Finland, Norge och Ryssland, och har en stark position även på andra viktiga marknader som 

Storbritannien och Tyskland. Koncernen har cirka 1 550 anställda och har en årlig omsättning 

på cirka 300 MEUR.

KÄHRS GROUP I KORTHET

Enhet ISO 9001 ISO 14001 FSC PEFC

Trägolvstillverkning

Tuupovaara, Finland Ja Ja Ja

Maklino, Ryssland Ja Ja -

Satulung, Rumänien - - -

Bialosliwie, Polen - - Ja -

Veliki Bukovec & Kupres, Kroatien från 2015 Ja Ja Ja

Plastgolvstillverkning

Ikaalinen, Finland Ja Ja

Nokia, Finland Ja Ja

Koncernens produktionsenheter

Kährs-koncernens tre globala varu-
märken som marknadsförs inom 
Kährs Groups samtliga säljregioner 
världen över. 
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Ekologibalansdata trä 2014 Enhet Per m² Enhet
Energi

Energianvändning

Elektricitet 26 016 MWh 12,8 kWh/m²

Värme 18 229 MWh 9 kWh/m2

Annat 0 MWh 0,0 kWh/m²

Materialanvändning
Trämaterial till produkter 44 774 ton 22 kg/m²

Kemikalier till produkter, lim, 
härdare, lack, lasyr olja mm

908 ton 0,45 kg/m²

Emissioner
Stoft 1 630 kg 0,8 g/m²

VOC 56 kg 0,028 g/m²

TOC eller COD i processvatten kg g/m²

Annat

Avfall
Återvinning papper 3 510 kg 1,7 g/m²

Återvinning plast 16 130 kg 8 g/m²

Återvinning metall 23 731 kg 12 g/m²

Farligt avfall 88 292 kg 44 g/m²

Till energiutvinning 2 379 360 kg 1 173 g/m²

Produktion
Golvproduktion 3 317 523 ton

Halvfabrikat, slitskikt 6 604 ton

Biobränsle ton

Satulung, Rumänien 

KÄHRS GROUP - ÖVRIGA PRODUKTIONSENHETER

Maklino, Ryssland

Tuupovaara, Finland

Trägolv
Under 2014 hade Kährs Group fyra produk-
tionsenheter för tillverkning av trägolv och 
komponenter till trägolv utanför Sverige.

I Tuupovaara i Finland tillverkas bland annat 
designprodukten Saima. 

I ryska Maklino finns en fullskalig fabrik som 
huvudsakligen försörjer den ryska markna-
den. 

I Polen byggdes befintlig produktion av halv-
fabrikat ut under 2014, till en fullskalig fabrik 
för färdiga fanergolv. 

Fabriken i Satulung Rumänien förser de öv-
riga trägolvsfabrikerna med ytskikt  av olika 
träslag. 

Under 2014 beslutade ledningen för Kährs 
Group att expandera anläggningen i Satulung 
till en fullskalig golvfabrik att färdigställas un-
der 2015. 

Bialosliwie, Polen 
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Ekologibalansdata plastgolv 2014 Enhet Per m² Enhet
Energi
Energianvändning

Elektricitet 8 052 MWh kWh/m²

Värme 4 293 MWh kWh/m2

Annat 2 123 MWh kWh/m²

Materialanvändning
Polymerer till plastgolv 5 931 ton kg/m²

Kemikalier till produkter, Lim, 
härdare, lack, lasyr olja mm

0 ton

Annat

Emissioner
VOC 0 kg 0,0 g/m²

Avfall
Återvinning papper 12 300 kg g/m²

Återvinning plast 90 000 kg g/m²

Återvinning metall 31 520 kg g/m²

Farligt avfall 10 230 kg g/m²

Till energiutvinning

Produktionsavfall 670 040 kg g/m²

Hushållsavfall 118 780 kg g/m²

Produktion
Golvproduktion 4 630 ton

Ikaalinen, Finland

KÄHRS GROUP - ÖVRIGA PRODUKTIONSENHETER

Nokia, Finland

Plastgolv
I Ikaalinen och Nokia i Finland tillver-
kas plastgolv under varumärket Upofloor. 
Huvudprodukt är det PVC-fria gol-
vet som har en växande marknad inom  
offentliga projekt som till exempel sjukhus 
och skolor med höga krav gällande miljö-
aspekter, slitstyrka och enkel skötsel. 
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CERTIFIERINGAR & REGISTRERINGAR

Regler och certifieringssystem som våra trägolvsprodukter omfattas av och som marknadsförs under varumär-
kena Kährs, Karelia och Upofloor.

Informationen i denna tabell uppdateras kontinuerligt. Aktuell status hittar du på www.kahrs.com.

 
Emission of 

Formaldehyde 
(EN 717-1)

DIBt Blue Angel M1 CARB 2 BASTA
Swan Nordic 

Eco Label
French VOC A ECHA REACH

Floorscore 
RFCi

CE Mark DIN EUTR Lacey Act
REPA Gront 

Punk Pyr
FSC PEFC

Lacey 
Act

Basis
European 

Formaldehyde 
Standard

German 
Formaldehyand 

TVOC

Finnish 
Formaldehyde 

and Odor Testing - 
BREEAM NO

Formaldehyde 
Standard for 
Composite 

Wood

Comprehensive 
Environmental 
and Quality 
Certification 
Production, 

Waste, Emissions, 
Wood

French 
Formaldehyde and 

TVOC Emissions

Formaldehyde 
and TVOC 

Emissions, CDPH 
01350, LEED 2009

EU Timber 
Regulation Law - 
Legal Sourcing 

NGO certifying 
forests and 
wood fiber 
material.

Notes

Emission class 
E1 (0,1 ppm 

boards) 
obligatory in the 
entire EU today. 
Was required in 
some countries 

since 1985

Visit 
Kahrs.com for 

the latest 
update or ask 
your Kähr s 

srepresentativ
e

* Over 150 
products 

Certified. Visit 
Kahrs.com for 

the latest 
update or ask 

your Kährs 
representative

Visit 
Kahrs.com for 

the latest 
update or ask 

your Kährs 
representative

Meets En 
14809, En 

12235, 
prEN14903, 

DIN V 18032-
2

* Products 
are available 
on demand. 

Ask your 
Kährs 

representativ
e

* Products are 
available on 
demand. Ask 
your Kährs 

representative

Link E1 DIBt Blue Angel M1 RTS CARB BASTA Svanen French VOC A ECHA REACH Floorscore 
RFCi CE CPR DOP EUTR Lacey Act FTI FSC PEFC

12mm
Obligatory for 
wood-based 

panels
          * *

13mm E1      *        * *
14mm  E1            * *
15mm E1      *        * *
22mm E1           * *

Activity Floor E1              * *
Artisan 15mm E1           * *
Atelier 10mm E1           * *
Gallery 11mm E1           * *
Grande 20mm E1           * *
Linnea 7mm E1             * *
Spirit 10mm E1           * *
Studio 9mm E1           * *
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Ansvarsfullt skogsbruk
Trämaterial som kommer från leverantörer 
som kan visa verifikat att ursprungssko-
gen är skött på ett hållbart sätt. Exempel 
på verifikat är FSC, PEFC, ursprungs-doku-
mentation, undervattensavverkning.

DNV
Det Norske Veritas Certification AB.  Cer-
tifieringsorgan för Kährs miljö- och kvali-
tetsledningssystem, samt EMAS och FSC.

E1
Krav på formaldehydemissioner enligt den 
europeiska standarden EN 14342:2005 
(Trägolv), klass E1 är <0.124 mg/m3.

EMAS
Eco Management and Audit Scheme. EU:s 
miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. 

Formaldehyd
Giftigt ämne som finns naturligt i gröna 
växter (däribland träd) och frukt. Finns 
även i många limmer. De limmer som an-
vänds på Kährs klarar minst E1-norm. 

Fossila bränslen
Olja, kol och naturgas som inte klassas 
som förnyelsebara.

FSC
Forest Stewardship Council - en organisa-
tion som internationellt arbetar för cer-
tifiering av ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt hållbart skogsbruk. 

Förnyelsebart
När en resurs töms långsammare än den 
fylls på, t.ex. vatten, trä och olika produk-
ter av biomassa. Icke förnyelsebart är nå-
got som töms snabbare än det fylls på, 
t.ex. produkter baserade på fossil olja, 
såsom diesel eller plast.

GWh
Gigawattimme – Ett energimått som mot-
svarar en miljon kWh (kilowattimmar).

GWP100
GWP-faktorn anger hur effektiv gasen är 
som klimatpåverkare jämfört med koldiox-
id. Ett kg koldioxid motsvarar 1 GWP. Den 
beräknas över ett 100-årsperspektiv, vil-
ket gör att t.ex. biobränslen inte tillför nå-
gon koldioxid. De kolväten som omfattas 
av Kyotoprotokollet (olika former av HFC) 
har GWP mellan 120 och 12 000 beroende 
på deras strålningsdrivning och livslängd i 
atmosfären.

HDF
High Density Fiberboard. Material till 
stommen i Linneagolv.

Klorfenoler
Klorfenol är ett samlingsnamn för kemiska 
föreningar som både är klororganiska fören-
ingar och fenoler. Klorfenoler användes fram 
till slutet på 1970 talet till bland annat dopp-
ning (rötskydd) av sågat barrträ. 

Koldioxid (CO2)
Ingår i det naturliga kretsloppet och bi-
drar till växthuseffekt. Förbränning av 
fossila bränslen medför nettoökning av 
koldioxidhalten i atmosfären som medför 
klimatpåverkan.

Kväveoxider (NOx)
En grupp gaser bestående av kväve och 
syre som bildas vid förbränning. I fuktig 
luft omvandlas kväveoxider till salpetersy-
ra, som faller i form av surt regn. Utsläpp 
av kväveoxider har också en gödslande 
effekt.

LNU 
Linnéuniversitetet 

MIFO
Metodik för Inventering av Förorenade Om-
råden. Fas 1 omfattar intervjuer och sam-
manställning av historiska dokument. Fas 2 
omfattar provtagning och analyser på kritiska 
platser.

Miljöaspekt
En del av en organisations verksamhet, 
produkter eller tjänster som påverkar el-
ler kan påverka miljön. Kährs betydande 
miljöaspekter är identifierade, bedömda 
och prioriterade. Redovisning av Kährs 
betydande miljöaspekter, utfall och hur 
vi arbetar med dem är beskrivna i denna 
miljöredovisning.

MWh
Megawattimme. Ett energimått som mot-
svarar tusen kWh (kilowattimmar).

NTM
Nätverket för Transporter och Miljön.

PDCA
Är en förkortning av Plan, Do, Check, Act (Pla-
nera, Utföra, Kontrollera, Agera) och är ett 
schema inom kvalitetstekniken för systema-
tiskt förbättringsarbete.

PEFC
Programme for the Endoresement of Fo-
rest Certification. Ett frivilligt initiativ för 
certifiering av uthålligt skogsbruk runt om 
i världen och spårning av virke från cer-
tifierat skogsbruk vidare i förädlings- och 
handelskedjan.

Stoft
Trädamm från träbearbetning, sågning 
och putsning.

Svaveldioxid (SO2)
En gas som bildas vid förbränning av fos-
sila bränslen genom att svavlet i bränslet 
oxideras av syret i luften. I kontakt med 
fuktig luft omvandlas svaveldioxiden lång-
samt till svavelsyra, som bidrar till försur-
ningen. 

Systemvillkor
Fyra systemvillkor för ett uthålligt sam-
hälle:

•	Ämnen	 från	 jordskorpan	 får	 inte	 öka	 i	
naturen.

•	Ämnen	 från	 samhällets	 produktion	 får	
inte öka i naturen.

•	Bibehållet	utrymme	för	naturens	krets-
lopp och mångfald.

•	Effektiv	och	rättvis	hushållning	av	natu-
rens resurser.

Läs mer: www.detnaturligasteget.se 

Tillsatsmaterial
Material som utöver trä ingår i det färdiga 
trägolvet.

Tanniner
Kallas även garvämnen och är polyfenoler 
som bland annat finns i ekved och i röda 
vindruvor.

Tillståndsprövning
Process inför beslut om tillstånd för mil-
jöfarlig verksamhet. Samråd, MKB och an-
sökan ingår. Beslut tas av Länsstyrelsens 
miljöprövningsdelegation.

Tonkm
Tonkilometer. Mått på utfört transportar-
bete. Det beräknas som antalet transpor-
terade ton gånger antalet kilometer.

Triple Helix-samverkan
Samverkan mellan stat/myndigheter, nä-
ringsliv/industri och akademi, där ett ge-
mensamt lärande är centralt.

UV-lack
Lack som härdar genom belysning med 
ultraviolett (UV) ljus.

VOC
Volatile Organic Compounds. Samlings-
namn för flyktiga organiska föreningar 
(lösningsmedel) bestående av främst kol, 
väte och syre. VOC bidrar till bildning av 
marknära ozon.

ORDLISTA
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KONTAKT

Bruce Uhler 
Miljöambassadör

0481 - 461 99 
bruce.uhler@kahrs.se

Åke Erlandsson 
Miljöchef

0481 - 462 99 
ake.erlandsson@kahrs.se

Helen Johansson 
EMAS-redaktör

0481-460 45 
helen.johansson@kahrs.se

Kährs Småland Collection Ek Ydre



AB Gustaf Kähr 
Box 805, SE-382 28 Nybro

Tel: +46 481-460 00,  
Fax: +46 481-178 31

info@kahrs.se, www.kahrsgroup.com


