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Den forebyggende indsats 

Virksomhedernes 
forebyggende  
arbejde 
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Tilgange inden for virksomhedens hegn 

Renere produktion 
Enkeltstående projekter 
Teknisk optimering  
Økonomisk begrundet 
Ingeniøren 
Virksomheden som et 
teknisk-materielt system 

Energi- og miljøledelse 
Løbende forbedringer 
Organisatorisk forankring 
”Bløde” begrundelser 
Medarbejderne 
Virksomheden som et 
socialt system 



Projekter versus løbende forbedringer 

Enkelstående projekter 
• Tekniske tiltag 
• Optimering  
• Tilbagebetalingstid 

Energiledelse 
• Løbende forbedringer 
• Medarbejder deltagelse 
• Ledelse er MED 
• Klare og målbare mål 
• KEPI 
• Opfølgning og atter 
opfølgning 
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Brug for begge ekspertiser:  
- miljøforbedringer og -dokumentation 
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Komplementære 
tilgange ! 
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Fokus 

Internt Eksternt 

Produktkæde- 
& netværks- 
samarbejde 
 

Renere 
Produktion 
- LEAN 
 
 

Livscyklus- 
vurdering og 
ECO design 
 

Kvalitets- og 
Miljøledelse 
 

LCM 

LCM: Life Cycle Management 



8 

Værktøjskassen 
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Livcyklustankegang + Lukning af stofkredsløb 
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Alpha Pro, Grundfos 

A-mærket cirkulations pumpe 
 
Miljøfordele 
•  Forbedret energieffektivitet – 80% 

reduceret i forhold til tidligere pumpe 
 
20% af verdens elforbrug går til pumper,  
15% af elektricitetsforbruget i en 

gennemsnitlig europæisk husholdning 

Andre fordele 
•  Sparer penge på sigt  
•  Ny teknologi med andre fordele 
•  Nem at installere  
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Energimærkning 

Grundfos' cirkulationspumper til det 
europæiske marked er nu energimærkede. 

Mærkningsordningen skal gøre pumpers 
energiforbrug gennemskueligt for 
kunderne. 

Klassifikationen går fra A til G ligesom 
energimærkningen for 
husholdningsmaskiner som fx 
vaskemaskiner og køleskabe. 

Både Grundfos Alpha Pro og Grundfos 
Magna lever op til A-klassifikationens 
strenge krav. 
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Resssource effektivitet – Alpha2 
Materiale  UPE(Kg) Alpha 

Pro (Kg) 
Difference 
(Kg) 

Støbejern 1,4 0,79 -0,61 

Blik 3,7 0,32 -3,38 

Kobber 1,2 0,1 -1,1 

Permamagnet 0 0,12 +0,12 

Aluminium 0,95 0,22 -0,73 

Plast 0,21 0,2 -0,01 

Silicone 
støbemasse 

0,26 0,25 -0,01 

Bortskaffelse af produktet:  
• Genvindingsprocent 94% 

• Forbrænding 4,7% 

• Deponi 1,2 % 
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Tommelfinger regler - 6 RE 

Re-think  – gentænk produktet og dets funktioner 
Re-duce  – nedsæt forbruget af energi og ressourcer  
Re-cycle  – vælg materialer som kan genanvendes 
Re-use  – design så produktet kan genbruges 
Re-pair  – lav produktet nemt at reparere 
Re-place  – erstat miljøfarlige stoffer med mere  

     miljøvenlige alternativer 
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Mest miljø for pengene  

Miljø som omkostninger 
•  3P: Polluter Pays Principle – rensning 
-------------------------------------------- 

Miljø som ressource besparelser 
•  3P: Pollution Prevention Pays – renere produktion 

Miljø som forbedret image 
•  Miljøledelse: ISO 14001 / EMAS 

Miljø som konkurrencefordele 
•  Renere produkter & miljømærkning 

Miljø som fælles ansvarlighed 
•  3P: Profit, People and Planet 
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De mange  
bolde i luften 
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