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LJUNGBY MASKIN AB

SUPERIOR PERFORMANCE
Omtanke om miljön är en naturlig del i vår vardag på Ljungby Maskin.
Vi har därför god kännedom om vår verksamhets- och våra produkters miljöpåverkan.
Våra hjullastare representerar kvalitet och lång livslängd vilket är kärnan i vår verksamhet.

MILJÖLEDNINGSSYSTEM

LJUNGBY MASKINS MILJÖARBETE
Omtanke om miljön är en naturlig del i vår
vardag på Ljungby Maskin.
Vi har därför god kännedom om vår verksamhets- och våra produkters miljöpåverkan. Våra hjullastare representerar kvalitet
och lång livslängd vilket är kärnan i vår
verksamhet.

VÅRA HJULLASTARES LIVSCYKEL
Sett i ett livscykelperspektiv är det under
användningsfasen som våra hjullastare har
störst påverkan. Det är framförallt i form av
utsläpp av koldioxid och andra förbränningsprodukter från motorn, men också i
form av förbrukning av smörjfett, slitage av
däck osv.
Hjullastarna har stor positiv påverkan i form
av att de bidrar till samhällsutveckling,
produktion av biobränsle, jord, timmer och
så vidare. Ljungby Maskin fokuserar på att
tillverka användarvänliga hjullastare som
kan bidra positivt i många användningsområden. Vi fokuserar även på att minimera
den negativa miljöpåverkan genom att
använda den senaste och modernaste
tekniken för att miljöoptimera maskinerna.
Påverkan på miljön sker också vid produktionen av hjullastarna och vid demontering av uttjänta lastare. I samband med
produktionen utgörs miljöpåverkan främst
av utsläpp till luft i form av lösningsmedel,
svetsgaser och förbränningsprodukter från
provkörning, förbrukning av energi och råvaror, och utsläpp av små mängder olja och
metaller till vatten.

CIRKULÄR EKONOMI
Det bästa vi kan göra för miljön är att tillverka hjullastare som uppfyller de tuffaste
kraven avseende utsläpp och som håller
länge och därmed minskar behovet av nyproduktion. Att praktiskt tillämpa begreppet
”cirkulär ekonomi” (d.v.s. att skapa kretslopp och återanvända saker) är naturligt för
Ljungby Maskin och något som vi tillämpat
sedan verksamheten startades. Vi köper
regelbundet tillbaka uttjänta hjullastare,
restaurerar dem och säljer dem på nytt.

AKTIVT MILJÖARBETE
Ett aktivt miljöarbete som syftar till att
hela tiden minska miljöpåverkan från både
våra produkter och vår produktion är en
självklarhet för oss. Faktum är att det är så
självklart att vi har valt att ha det som en
integrerade del av verksamheten istället för
i ett separat miljöledningssystem. Vi nöjer
oss inte med att uppfylla miljökrav i lagstiftning och från myndighet, vi strävar efter
att utvecklas hela tiden. I figuren på nästa
sida redovisas schematiskt hur vi arbetar
systematiskt med miljöfrågor.
Grunden för vårt miljöarbete är vår egen
ambition (att ständigt bli bättre), kundkrav,
lag- och myndighetskrav. Återkommande
miljörelaterade aktiviteter styr vi genom vår
”årsplan”. Miljöarbetet planeras, genomförs,
följs upp och förbättras kontinuerligt och
omfattar en mängd aktiviteter som genomförs varje år.

GRANSKNING AV MILJÖARBETE
För att säkerställa en hög kompetens inom
miljöområdet samarbetar vi med Sundberg
Sustainability AB som besöker oss regelbundet för att granska vårt miljöarbete och
assistera oss i utveckling och miljöförbättrande åtgärder.

FAKTISKA FÖRBÄTTRINGAR
Faktiska förbättringar för miljön
Både Ljungby Maskin och Sundberg Sustainability anser att ett aktivt miljöarbete
ska resultera i reella förbättringar i form av
minskad miljöpåverkan. Vi har de senaste
åren genomfört ett antal förbättringar, här
följer några exempel:
- Minskad förbrukning/utsläpp av lösningsmedel per hjullastare. Minskningen har åstadkommits genom övergång till färger med lägre
lösningsmedelsinnehåll och installation av en
lackeringsrobot som optimerar färganvändningen.

- Minskat utsläpp av bly i utgående vatten
från tvätthallar. Efter flera utredningar
kunde källan till bly i utgående vatten identifieras och elimineras.
- Minskad energiförbrukning genom installation av LED-belysning, snabbrullportar
m.m.
- Successivt utbyt till effektivare motortyper i hjullastarna.
- Granskning av samtliga kemiska produkter
med syfte att minimera antalet kemiska
produkter och att ersätta produkter som
innehåller skadliga ämnen.
- Byggnation av luftslussar.
- Ljungby Maskins hjullastare är godkända
att drivas med bränsle enligt EN 590:2009,
ASTM D975. Flera HVO-dieselprodukter
(diesel baserad på vegetabilisk olja) är
godkända enligt denna standard varvid det
är möjligt att köra Ljungby Maskins
hjullastare på förnyelsebart bränsle.

BETYDANDE MILJÖASPEKTER
- Utsläpp av VOC från lackering.
- Emissioner från provkörning av hjullastare.
- Energianvändning.

MILJÖMÅL INKL. HANDLINGSPLAN
- Installation av reningsutrustning för
svetsgaser genomförs under 2017-2020.
Förutom minskade utsläpp minskar även
energianvändningen eftersom frånluften
kan recirkuleras.
- Omfattande ytterligare åtgärder som
syftar till att minska energianvändningen.
- Att minska utsläppt mängd VOC per hjullastare.
- Minskad energianvändning per producerad
hjullastare.

- Handlingsplanen omfattar bland annat
följande moment:
- Installation av en pulverlackeringsanläggning.
- Utredning av reningsalternativ för återstående VOC-utsläpp efter installation av
pulverlackeringsanläggning.
- Genomförande av energikartläggning.
- Genomförande av ett flertal energibesparande åtgärder.

REDOVISNING
Redovisning av utvärdering som visar vilka
resultat miljöarbetet ger.
- VOC utsläppen per hjullastare har minskat
under ett flertal år till följd av byte av färg
med lägre andel VOC och installation av en
lackeringsrobot.
De sista två åren har lösningsmedelsutsläppen inom anläggningen ökat till följd av att
extern lackering numera genomförs internt.
- Installation av pulverlackeringsanläggning
är påbörjad och färdigställs under 2017.
- Utredning av alternativ för rening av
VOC-utsläpp utförd 2018.
- En energikartläggning genomfördes under
2016.
- Ett flertal åtgärder som medför minskad
energianvändning har genomförts,
till exempel genom installation av LED-belysning, snabbrullportar, rening och intern
återledning av ventilationsluft från
svetsavdelningen m.m.
Har du några frågor om Ljungby Maskins
miljöarbete är du välkommen att kontakta
oss på Ljungby Maskin.
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