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FÖRORD 

 
Denna rapport är en kandidatuppsats inom området textilteknologi vid Textilhögskolan i 
Borås. Rapporten behandlar bambuviskos för att klargöra om det är en hållbar fiber för 
framtiden. Arbetet är utfört på Naturskyddsföreningens Handla Miljövänligt-kontor i 
Göteborg.  
 
Vi vill framföra ett stort tack till Weronika Rehnby vår handledare på Naturskyddsföreningen, 
som under arbetets gång gett oss uppbackning och råd. Vi vill även tacka vår handledare 
Maria Åkerfeldt samt lärare vid Textilhögskolan som har delgivit information och gett oss nya 
infallsvinklar.  
 
Göteborg, 24:e Maj 2011 
 
Elin Magnusson och Karin Svensson 
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SAMMANFATTNING 
 

aturskyddsföreningen gav författarna uppgiften att undersöka förekommande 
viskosprocesser och alternativa regenereringsprocesser, detta för att identifiera hur 

hållbara de är ur ett miljöperspektiv och vilka processer som går att applicera på bambu. Detta 
för att se möjligheten att märka bambuviskos med Bra Miljöval och för att klargöra frekvent 
uppkommande frågor angående bambuviskos. 
   Syftet är att se på de olika processernas kemiska innehåll samt vilka utsläpp de orsakar till 
luft och vatten. Ett delmål med rapporten är att den ska kunna användas som material vid 
vidareutveckling av kriterierna för Bra Miljöval Textil.  
 
Resultat som erhållits vid jämförelser av studerad litteratur är att de betydande faktorerna för 
miljöpåverkan från massaframställningen samt viskos- och lyocellprocessen beror av: 
använda kemikalier i processen, energianvändningen och vilken typ av energi, möjligheten till 
rening av utsläpp till luft och vatten samt återvinning av energi och kemikalier.  
   Beroende på vilket råmaterial som används vid massaframställningen kan skillnader i 
markanvändning, användning av bekämpningsmedel och gödningsmedel samt upptagande av 
koldioxid skilja sig. Massa- och fiberframställning bör vara integrerade då energiförbrukning 
och mängd kemikalier kan minskas. Energin kan dessutom återvinnas till större utsträckning. 
 
Genom miljömärkningar från oberoende organisationer blir det lättare för konsumenter att 
göra miljömedvetna val och veta vad märkningarna står för.  
 
Sammanfattningsvis ska det påpekas att om regenererad bambu framställs som den görs idag 
är den ingen hållbar fiber, men sker framställningen i en integrerad process där kemikalier och 
energi återvinns samt rening av utsläpp till luft och vatten sker, kan bambuviskos bli en 
hållbar fiber för framtiden.  
 
Nyckelord: regenererad cellulosa, cellulosa, viskos, bambu, regenererad bambu, man-made 
cellulose fibres, dissolvingmassa, utsläppsdata, lyocell 
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ABSTRACT 
 

he Swedish Society for Nature Conservation (SSNC) gave the authors the task to 
investigative present viscose processes and alternative regeneration processes to identify 

how sustainable they are from an environmental perspective, and examine which processes 
that can be applied to bamboo. This to see the possibility to label bamboo viscose with “Bra 
Miljöval” (Good Environmental Choice), which is the eco-label of SSNC, and to clarify the 
frequently emerging issues concerning bamboo viscose. 
    The aim is to look at the various processes, their chemical content and the emissions they 
cause to air and water. Another objective of the report is that it can be used as material for 
further development of the criteria for “Bra Miljöval”. 
 
Results obtained when comparing the studied literature is that the significant factors of the 
environmental impact from the pulp production, the viscose and lyocell processes depends on: 
chemicals used in the process, energy and energy source, the possibility of purifying 
emissions to air and water and recycling of energy and chemicals. 
    Depending on the raw materials used for pulp production, differences in land use, use of 
pesticides and fertilizers as well as absorption of carbon dioxide differ. Pulp and fibre 
production should be integrated to reduce energy consumption and the amount of chemicals 
used. The energy can also be recycled to a greater extent. 
 
Eco-labels from independent organizations will make it easier for consumers to make 
environmentally conscious choices and be aware of what the labels stand for. 
 
In conclusion, it should be noted that if the regenerated bamboo is produced as it is today, it is 
not a sustainable fibre. If the production is done through an integrated process in which 
chemicals and energy recovery and purification of air and water occurs, bamboo viscose can 
be a sustainable fibre for the future. 
 
Keywords: regenerated cellulose, cellulose, viscose, bamboo, regenerated bamboo, man-made 
cellulose fibres, dissolving pulp, emission data, lyocell 
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1 INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till och syftet med studien. Ämnesområdet 
behandlas, frågeställningen beskrivs och studiens avgränsningar fastställs. Kapitlet beskriver 
även metod och hur referenser behandlas.  
 

1.1 Bakgrund 
aturskyddsföreningen gav författarna uppgiften att undersöka förekommande 
viskosprocesser och alternativa regenereringsprocesser för att identifiera hur hållbara de 

är ur ett miljöperspektiv och vilka processer som går att applicera på bambu. Det som 
kommer att redogöras är kemiskt innehåll, utsläpp i luft och avloppsvatten samt vilka steg i 
processen som har störst miljöbelastning. Resultaten kommer att jämföras mot kriterierna för 
Naturskyddsföreningens Bra Miljöval Textil Remiss version 2 och kommer att ligga till grund 
för vidare utveckling av kriterierna.  
   Uppdraget kom till på grund av stor efterfrågan hos Naturskyddsföreningen på information 
om bambuns egenskaper, regenatfibrer som mekaniskt framställda fibrer, och dess hållbarhet 
ur ett miljöperspektiv. Förfrågningar kommer från privatpersoner, företag och journalister 
som vill vara uppdaterade om denna relativt nya och omdiskuterade fibern.  
    Anledningen till att intresset kring bambuviskos är stort är att den marknadsförs som en 
”miljövänlig” fiber med antibakteriella egenskaper. Då viskosprocessen har en 
miljöbelastande framställningsprocess kan det diskuteras vidare om bambuviskos kan klassas 
som en hållbar fiber eller inte och huruvida bambuns ursprungliga egenskaper finns kvar. 
   
För att en textil produkt ska uppfylla kraven för märkning med Bra Miljöval Textil krävs att 
den är hållbar genom hela produktionen från odling till slutgiltig kund. Beroende på vilken 
textilfiber som skall märkas ställs olika krav. Kraven gäller typ av fibrer, kemikaliernas 
inneboende miljö- och hälsoegenskaper, specifika beredningsprocesser, reningen av 
avloppsvatten från våta beredningsprocesser, förpackning av färdig produkt, miljöpolicy hos 
licenstagaren och krav på grundläggande socialt ansvar genom produktionen [1 s.7]. Syftet 
med märkningen är att driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle [1 s.2].  
Kriterierna omfattar; Fiber och Beredning, Secondhand och Re-design. Kriterierna för 
miljömärkningen Bra Miljöval Textil är indelade i två klasser; Klass I och Klass II. Klass I 
står för basnivån vilka utgör de högsta kraven. Klass II innebär ett avsteg från kraven i Klass 
I, dock bedöms avsteget som mindre och fortfarande ett bra alternativ ur miljösynpunkt [1 
s.7]. 
    På grund av bambuns goda egenskaper under växtperioden ur ett hållbart perspektiv når 
den upp till Naturskyddsföreningens kriterier för odling av stamfibrer. Kriterierna kräver även 
att bambuodlingen ska vara tredjepartcertifierad.  
   När det gäller regenereringsprocessen ställs indirekta krav på vilka kemikalier som ingår 
genom förbjudna ämnen och ämnen med faroangivelser/riskfraser. Licenssökaren behöver 
däremot inte ange recept för processen. Det ställs höga krav på utsläpp i luft och 
avloppsvatten, där dessa krav medför ett maxinnehåll av vissa kemikalier. Då alla 
regenereringsprocesser ser olika ut, gällande kemikalieinnehåll och processgångar är det svårt 
att sätta upp kriterier som täcker alla. Den mest använda processen för viskosframställning är 
den xantogenatbaserade viskosprocessen och enligt kriterierna kan den märkas med antingen 
Klass I eller Klass II beroende på återvinningen av kaliumsulfat och svavelväte.    
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1.2 Syfte 
Det huvudsakliga syftet är att undersöka förekommande viskosprocesser och alternativa 
regenereringsprocesser för att identifiera hur hållbara de är ur ett miljöperspektiv och vilka 
processer som går att applicera på bambu. Författarna kommer att redogöra för kemiskt 
innehåll, utsläpp i luft och avloppsvatten samt vilka steg i processen som har störst 
miljöpåverkan i stegen från odling till fiber.  
 

1.2.1 Mål  
Författarnas mål är att kartlägga de olika processer som används vid framställning av 
regenatfibrer av cellulosa, att redogöra hur processerna går till, var i processen den största 
miljöbelastningen sker och att se på möjligheterna att producera en mer hållbar regenatfiber 
av bambucellulosa. Ett delmål är att rapporten skall kunna användas som underlag för vidare 
utveckling av Naturskyddsföreningens kriterier för Bra Miljöval Textil.  
 

1.3 Frågeställning 
Då bambu är ett omtalat råmaterial för fiberframställning idag, vill författarna med uppdrag 
från Naturskyddsföreningen klargöra frågeställningar kring bambu och bambuviskos.  
     Genom att grundligt undersöka bakomliggande faktorer gällande bambuviskos kommer 
författarna ge en övergripande bild över processen från odling till fiber. Detta genom att 
granska nuvarande framställningsprocesser för regenatfibrer av cellulosa samt undersöka 
möjliga förändringsalternativ. Undersökningen kommer innefatta studier kring 
kemikalieanvändning, utsläpp i luft och avloppsvatten samt energi- och vattenåtgång. 
Resultaten kommer att jämföras ur ett miljömässigt hållbart perspektiv. 
 
Författarna kommer att utgå från följande frågeställningar för framställningen av regenatfibrer 
av cellulosa från träråvara respektive bambu. 
 
Bambu som råvara 

• Är bambu en mer hållbar råvara än andra träslag som används för regenatfibrer? 
 
Identifiera miljöbelastande steg vid framställningen av regenatfibrer av cellulosa 

• Vilka steg genererar utsläpp till luft och vad består de av?   
• Vilka steg genererar utsläpp till vatten och vad består de av? 
• Vilka kemikalier/kemiska ämnen orsakar miljöbelastningen? 
• Hur mycket vatten/kg fiber åtgår? 
• Hur mycket energi/kg fiber åtgår? 

 
Klargöra skillnaderna i möjliga framställningsprocesser 

• Hur miljöbelastande är framställningsprocesserna i förhållande till varandra? 
• Är samtliga processer möjliga att använda för framställning av bambuviskos? 

 

1.4 Avgränsningar 
Författarnas fokus kommer att ligga på framställning av regenatfibrer av bambucellulosa. 
Uppdraget innefattar inga experimentella undersökningar; detta kräver att en omfattande 
litteraturstudie görs över bambu, regenatfibrer av cellulosa, ingående kemikaliers 
miljöpåverkan och vilka utsläpp de leder till. Uppdraget från Naturskyddsföreningen gäller 
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framställning av regenatfibrer från bambucellulosa och därför kommer fokus ligga på detta 
och inga andra nya råmaterial av cellulosa kommer att behandlas i rapporten. Då alla 
framställningsprocesser för regenatfibrer ser olika ut, kommer ett urval av dessa undersökas 
och presenteras i rapporten. 
   Då flera av processerna är patentmärkta, produktionen sker utomlands och odlingen av 
bambu ligger i Asien kommer tillgången till material försvåras då det kan vara konfidentiellt 
eller svårt att finna på grund av språkskillnader.  
   Naturskyddsföreningens kriterier gäller från odling till slutgiltig kund, vilket innebär att 
rapporten inte innefattar en livscykelanalys för slutlig produkt.  
   Författarna har valt att huvudsakligen utgå från framställningsprocesserna för viskos och 
lyocell. Detta eftersom de är två av de vanligast förekommande fibertyperna av regenererad 
cellulosa på marknaden.  
   De kemikalier och utsläpp som fokus ligger på i rapporten är behandlade utefter 
Naturskyddsföreningens kriterier för Bra Miljöval för att kunna göra bra jämförelser.  
 

1.5 Metodbeskrivning 
Olika vetenskapliga metoder har studerats och analyserats, både den kvantitativa och den 
kvalitativa forskningsmetoden. Den vetenskapliga metod som författarna använder sig utav är 
huvudsakligen kvalitativ då empirisk data studerats för att få bredd och djup inom ämnet. 
Datainsamling och analys har skett samtidigt och i växelverkan [2].  
   Författarna har tillhandahållit information genom litteraturstudier och datorbaserad 
informationssökning. Information har även fåtts genom samtal med kunniga inom området, 
detta för att få en övergripande bild och tips på nya ingångar att angripa ämnet. Information 
som behandlar samma ämne har sammanställts och analyserats utifrån författarnas 
frågeställningar.  
    
Informationssökningen har i huvudsak skett via datorbaserad sökning, genom databaser och 
tidskrifter tillgängliga från bibliotekskatalogen vid Högskolan i Borås. Information är 
mestadels tagen från vetenskapliga artiklar samt ur ämnesspecifika branschtidningar. 
Författarna har kontinuerlig följt upp källor i de artiklar de använt sig av, dels för att hitta nya 
källor men även för att granska trovärdigheten. Vissa artiklar har endast studerats för att ge 
författarna en övergripande bild. Artiklar som beskriver experimentella tester och utredningar 
har också studerats för att ge information om fibrers uppbyggnad och egenskaper.  
   Vidare information har tagits från litteratur, tryckt respektive digital, samt från hemsidor för 
företag inom branschen. 
   Då det endast finns begränsat utbud av tryckt litteratur gällande bambuviskos har författarna 
använt sig till stor del av information hämtad från vetenskapliga artiklar och ämnesspecifika 
branschtidningar. Information gällande bambun har också varit svår att tolka, då det oftast inte 
framgår vilken typ av bambu, naturlig eller regenererad, artikelförfattaren syftar till.   
 
Då information är hämtad från personintervjuer via telefon eller mail behandlas den kritiskt 
och jämförs med publicerad information.  
   Författarna har varit i kontakt med Domsjö fabriker AB som tillverkar dissolvingmassa för 
viskosframställning. Här har information gällande massaframställning, råmaterialsuppgifter 
och utsläpp erhållits. Information gällande utsläpp från produktion av pappersmassa har 
hämtats från SCA. 
   Författarna har även varit i kontakt med Christer Ekelund, VD på Ekelund, linneväveriet i 
Horred som besökt sin leverantör och producent av bambuviskos. Gällande tillhandahållen 
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information från denna källa vill författarna poängtera att detta är en reseberättelse använd för 
ökad förståelse av hela processen. Allt som beskrivs är genom en tredje part översatt från 
kinesiska, vilket medför risk för feltolkningar och missförstånd.  
   Författarna har använt sig av en LCA, Livscykelanalys, gjord över Lenzings fibrer för 
Lenzing AG. LCA:n är utförd av studenter vid Universitetet i Utrecht där information 
angående fibrer och utsläpp kommer från Lenzing som enda källa. Författarna är medvetna 
om detta och har behandlat informationen utefter det.  
   Även kriterierna för Bra Miljöval Textil Remiss 2, har granskats kritiskt och jämförts med 
insamlad data.  
 
Resultat och slutsatser har dragits genom jämförelser av insamlad data, främst från studerad 
LCA, riktlinjer i ”Reference Document on Best Available Techniques in Production of 
Polymers” utfärdat av EU-kommissionen, processbeskrivningar ur tryckt litteratur samt 
kriterier för Bra Miljöval.  
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2 REGENERERAD CELLULOSA 
I det här kapitlet kommer författarna att klargöra för råmaterialens uppbyggnad samt vilka 
processer som krävs för att göra cellulosa till massa. Ingående kemikalier och utsläpp som 
orsakas av processerna kommer att redogöras. 

 
nder första delen av 1900-talet stod bomullen för över 70 % av alla textila råmaterial i 
världen. Den första anläggningen för framställning av regenererade cellulosa material 

byggdes i Frankrike år 1891. Det var inte förrän 1930 som regenererade cellulosafibrer blev 
av betydelse på den textila världsmarknaden, man utvecklade processer för att ta fram fibrer 
som skulle kunna ersätta en del av bomullen. Det var först efter andra världskriget som 
utvecklingen av regenererade fibrer tog fart, men omkring 1960 tog de syntetiska fibrerna 
över en stor del av den textila världsmarknaden.  De regenererade cellulosafibrerna valdes 
bort på grund av deras negativa miljöpåverkan. Stora ansträngningar gjordes för att utveckla 
regenereringsprocesser och idag är regenatfibrer av cellulosa en av de största och mest 
betydelsefulla textilfibrerna på marknaden. Genom utveckling och förbättringar av 
regenereringsprocesserna fortsätter användandet av regenatfibrer av cellulosa att öka. År 2002 
producerades 2800 tusen ton regenatfibrer från cellulosa och av dem stod viskos, modal och 
Tencel (lyocell) för 62 %. 
   Regenatfibrer av cellulosa är syntetiska polymerer gjorda från naturliga resurser. De 
vanligaste råmaterialen vid framställning är massa från trä och bomullsavfall. Två av de 
vanligaste processerna för framställning av regenatfibrer är; viskosprocessen som används för 
framställning av viskos och modal samt lyocellprocessen för framställning av lyocell [3]. 
 
Cellulosa är det vanligast förekommande organiska ämnet i naturen och den viktigaste 
beståndsdelen i cellväggarna hos växter. Cellulosa är en polysackarid som består av 3000-
5000 D-glukosenheter, se figur 1 [4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1, visar en cellulosamolekyl (C6H10O5)n [4]. 
 
Denna struktur medför att molekylerna blir linjära och långa samt att de kan packa sig 
parallellt till varandra. Tack vare de vätebindningar som bildas mellan molekylerna blir dessa 
cellulosafibriller delvis kristallina och erhåller hög mekanisk hållfasthet [5]. I denna naturliga 
komposition av cellulosa kallas de kristallina områdena Cellulosa I. Man kan även omvandla 
amorfa områden till bestående kristallina områden genom mercerisering eller regenerering av 
cellulosa, detta ger Cellulosa II [6].  
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Förutom cellulosa innehåller växter även hemicellulosa, pektin, proteiner och lignin. 
Hemicellulosa byggs upp av enkla sockerarter som xylos, arabinos, glukos, mannos, galaktos 
och uronsyror [7]. Xylos kan erhållas som biprodukt vid massatillverkning [3]. Jämfört med 
cellulosa är molekylerna små, antalet enheter är mellan 150 och 200, och de är inte kristallina. 
Hemicellulosamolekylerna agerar bryggbildare mellan cellulosamolekylerna och mellan 
lignin och cellulosa.  
  Lignin, även kallat vedämne, bidrar till de mekaniska styrkeegenskaperna hos cellväggen där 
cellulosafibrerna är inlindade i lignin, vilket gör den till ett naturligt kompositmaterial. 
Ligninbryggorna ger böjlighet och flexibilitet som gör att trädet kan böja sig för vinden. 
Ligninet är bundet till cellulosan med kovalenta bindningar [8 s.21-23] 
   Aska har ett högt mineralinnehåll och återstår efter förbränning [9].    
   Cellulosainnehållet hos bambu är jämförbart med det hos barrträd och lövträd, se tabell 1. 
 
 Cellulosa Hemicellulosa Lignin Aska Kisel 
Bambu 26 - 43 15 - 26 21 - 31 1,7 - 4,8 0,7 
Barrved 30 - 42 27 - 29 26 - 28 <1 <0,1 

Tabell 1, visar innehåll i procent per beståndsdel i bambu respektive barrved [10]. 
 

2.1 Processbeskrivning massaframställning 
Det första steget i viskosprocessen eller lyocellprocessen sker ofta externt och innebär att 
cellulosan koncentreras till ark eller en massa. Detta sker genom kokning där syftet är att få 
bort övriga ämnen i råmaterialet; hemicellulosa, lignin, aska och kisel, för att endast ha ren 
cellulosa kvar [10]. Processen kan dock se annorlunda ut beroende på vilket råmaterial som 
används, vanligast är sulfat- och sulfitprocessen [8 s.25]  
    
Skillnaden mellan pappersmassa och den som framställs för viskosproduktion, 
dissolvingmassa, är att i det senare fallet avlägsnas även hemicellulosan. Vid framställning av 
pappersmassa vill man behålla hemicellulosan eftersom den ger styrka i det blivande pappret. 
I dissolvingmassa vill man däremot ha så hög grad av enbart cellulosa som möjligt. Då det är 
vanligt att viskosfabriker köper in pappersmassa måste de genomgå en process för att minska 
halten av hemicellulosa. [8 s.61, 10] 
   Den färdiga massan levereras antingen i torkade cellulosaark eller som massa [12, s.176]. 
  

2.1.1 Sulfatprocessen 
Sulfatprocessen, även kallad kraftprocessen, är idag den dominerande metoden för 
framställning av pappersmassa. Den passar alla trädslag och är skonsam mot 
cellulosafibrerna. Processen kan även anpassas på olika sätt efter kundens önskemål. 
Sulfatprocessen är en komplicerad process som fordrar stora produktionsenheter och mycket 
kunskap. En modern fabrik tar in 10-15 m3 vatten per ton massa och släpper ut samma mängd 
förorenad med låga halter organiska och klororganiska föreningar.  
   Processen börjar med att de inkommande stockarna barkas och spolas av, på vintern krävs 
även vatten för att tina upp stockarna. Barken pressas torr och bränns och stockarna huggs till 
flis. Flisen förvärms med ånga för att driva ut luft innan den impregneras med så kallad 
svartlut. Kokningen sker sedan vid ett högt tryck, 30 bar, och hög temperatur, 160 °C, i en så 
kallad vitlut. Vitluten innehåller natrium-, hydroxid- och vätesulfidjoner. Under kokningen 
övergår vitluten till svartlut som innehåller stora mängder utlöst lignin och hemicellulosa. 
Under kokningen har hydroxidjonerna från vitluten omvandlats till karbonat och vätesulfiden 
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har omvandlats till sulfat. Massan och svartluten skiljs åt och massan tvättas ren från utlöst 
lignin. Även under det nästkommande steget, blekningen, avlägsnas ligninrester. Blekning 
sker med varierande koncentrationer av klordioxid, ozon, väteperoxid, syrgas samt tillsats av 
komplexbildare och alkali. Den vanligaste metoden kallas ECF (Elementary Chlorine Free) 
och den sker med användning av klordioxid och med hjälp av syrgas och väteperoxid. Den 
helt klorfria metoden kallas TCF (Totally Chlorine Free) och sker huvudsakligen med 
väteperoxid och ozon. Slutligen silas massan för att avlägsna eventuella kluster innan den 
torkas och balas. Den största fördelen med sulfatprocessen är att de kemikalier som används 
kan återvinnas [8 s. 56-63].  
 

2.1.2 Sulfitprocessen 
Idag tillverkas mindre än 10 % av all massa genom sulfitprocessen, dock är det den 
dominerande metoden för tillverkning av dissolvingmassa eftersom hydrolysen i processen 
ger kortare cellulosapolymerer. Marknadsvolymen för dissolvingmassa tillverkad med 
sulfitprocessen är ca 60 %.   
    

 
 
Figur 2, processbeskrivning från Domsjö, sulfitprocess [12]. 
 
Processen inleds med att flisen kokas under tryck i en vattenlösning med svaveldioxid och 
sulfit. Förr användes kalciumvätesulfit som kokvätska vilken idag är ersatt av magnesium- 
natrium- eller ammoniumvätesulfit. Detta har gjort att kokkemikalierna kan återvinnas. 
Ligninet blir genom denna process vattenlösligt och kan avlägsnas från cellulosan. Massan 
går sedan vidare till tvättning, silning, torkning och balning. Eventuellt bleks massan men till 
skillnad från sulfatmassan blir den ljus efter processen och därmed lättblekt. Varierande 
kokbetingelser leder till massa lämpad för olika ändamål. De träslag som lämpar sig bäst för 
sulfitprocessen är barrträd samt ask och bok [8 s.73, 13] 
 
Processen som beskrivs i figur 2, utgår från barrvirke och är en sulfitprocess som används av 
Domsjö i Örnsköldsvik. Barrvirket barkas och flisas för att sedan föras in i kokeriet 
tillsammans med kokkemikalier.  Därefter tvättas cellulosan, bleks med väteperoxid i ett 
slutet blekeri, torkas och levereras slutligen i balar. Figuren visar även att hemicellulosa som 
utlöses vid kokningen jäses och destilleras till bioetanol samt att lignin som förädlas vid 
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kokningen torkas, packas i säckar och säljs vidare för att huvudsakligen ingå som 
tillsatsmedel i betong [12]. 
 

2.2 Kemikalier och utsläpp 
De viktigaste kemikalierna i massaframställningen är kokkemikalierna. De kokkemikalier 
som används vid sulfatprocessen är natriumhydroxid, NaOH och svavelväte, H2S. 
   Natriumhydroxid går även under benämningen kaustiksoda och en vattenlösning av ämnet 
kallas natronlut. NaOH är i fast form en hård och färglös kristallmassa som lätt reagerar med 
vattenånga och koldioxid ur luften. Vid regenerering av cellulosa är NaOH en viktig 
komponent. Världsproduktionen av NaOH är årligen över 30 miljoner ton, där nästan 20 % 
går till cellulosaindustrin [14]. 
   Vätesulfid är detsamma som svavelväte, vilken är en färglös, mycket giftig gas. H2S är 
lösligt i vatten, alkohol och koldisulfid. Gasen avtrubbar luktsinnet vid så låga halter att dess 
karakteristiska äggliknande doft inte hinner uppmärksammas innan farliga halter uppnås [15]. 
 
De kokkemikalier som används vid sulfitprocessen är svaveldioxid samt magnesium- 
natrium- eller ammoniumvätesulfit. 
   Svaveldioxid, SO2, är en färglös, giftig och icke brännbar gas. Den är lättlöslig i vatten då 
den bildar svavelsyrlighet, H2SO3. Svaveldioxid bidrar i hög grad till försurning av luft och 
vatten [16]. 
   Natriumsulfit, Na2SO3, oxideras till natriumsulfat, Na2SO4, vid kontakt med luft. 
Natriumsulfat är svavelsyrans natriumsalt som är ett vitt luktfritt pulver. Vattenlösligheten 
ökar med temperaturen vid temperaturer över 0°C. Natriumsulfat har störst användning i 
pulvertvättmedel därefter kommer användningen som kokkemikalie vid massaframställning. 
Mängden ny natriumsulfit har minskat eftersom vissa massafabrikernas processer slutits och 
kemikalierna återvinns [17]. 
 
De utsläpp som genereras vid massaframställning kan sammanfattas med hjälp av statistik 
från Domsjö som tillverkar pappersmassa och dissolvingmassa för viskosframställning. 
Energianvändningen från massaframställningen vid Domsjö fabriker är ca 4,32 GJ/ton 
producerad cellulosa [18]. 
 
 
Utsläpp till luft 
Fossil CO2               Svaveldioxid och stoft                  Kväveoxider 
1000 ton/år               kg/ton                      kg/ton 

 
Figur 3, visar utsläppsstatistik till luft, Domsjö [19]. 
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Utsläpp till vatten 
COD och suspenderande ämnen              Kväve och fosfor 
ton/dygn                                                   kg/ton 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 4, visar utsläppsstatistik till vatten, Domsjö [19]. 
 
Ur stapeldiagrammen i figur 3 och figur 4 kan utläsas att utsläpp av koldioxid har minskat 
markant de senaste två åren, svaveldioxid- och kväveoxidutsläpp 2010 var 0,7 kg/ton massa 
respektive 1,4 kg/ton massa. Utsläpp av COD till vatten var 2010 25 ton/dygn, kväve- och 
fosforutsläpp till vatten var 0,37 kg/ton massa respektive 0,04 kg/ton massa [19]. 
 
Dessa siffror kan jämföras med statistik från massaframställning på SCA. Svaveldioxid- och 
kväveoxidutsläpp 2010 var 0,76 kg/ton massa respektive 1,28 kg/ton massa. Utsläpp av COD 
till vatten var 2010 11,6 kg/ton massa, kväve- och fosforutsläpp till vatten var 0,25 kg/ton 
massa respektive 0,03 kg/ton massa [20]. 
 
COD (Chemical Oxygen Demand) är ett mått på den mängd syre som åtgår för att fullständigt 
bryta ner organiskt material i vatten [19]. Det består bland annat av fibrer men även av 
kemikalier som använts i processen [18].  
   Utsläpp till luft kommer bland annat från förbränning, där förbränning av olja ger högre 
utsläpp än förbränning av biobränslen. Både Domsjö och SCA använder sig till större del av 
biobränsle än fossilt bränsle.  
   Utsläpp av fosfor och kväve från massafabrikerna orsakar övergödning. Därför görs stora 
ansträngningar för att rena avloppsvatten som släpps ut i recipienten. Kväve och fosfor finns i 
trä och löses ut vid massaframställningen. Luftutsläpp av svavel och kväve bidrar till 
försurning. Kväve bidrar även till bildning av marknära ozon [19, 20]. 
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3 VISKOS 
 
I det här kapitlet kommer författarna att redogöra den konventionella, xantogenatbaserade 
viskosprocessen, steg för steg. Ingående kemikalier och riktlinjer för utsläpp från processen 
och vad som orsakar dem kommer att redovisas. 
 
 

amnet viskos kommer från det engelska ordet ”viscous” som betyder trögflytande. Första 
patentet på viskosprocessen beviljades Charles F. Cross och Edward J. Bevan 1892 [21 

s.184]. Till en början gick viskos under namnet konstgjort silke eller viskosrayon.  
   I Sverige har det funnits en viskostillverkare, Svenska Rayon, som grundades år 1943 under 
andra världskriget för att tillgodose landets behov av textilfibrer genom inhemska råvaror. 
Svenska Rayon var först i världen med att utveckla klorfri viskos [22]. År 2004 gick Svenska 
Rayon i konkurs på grund av ekonomiska svårigheter [23]. 
 

3.1 Viskosprocessen 
Det finns oändligt många modifikationer på viskosprocessen med den konventionella 
viskosprocessen som grund, se figur 5. Processbeskrivning som beskrivs här baseras på den 
konventionella xantogenatbaserade viskosprocessen [24 s.37]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Figur 5, visar stegen i viskosprocessen [3] 
 
Mercerisering, Pressning och Rivning  
När cellulosan regenereras till viskos börjar man med att göra cellulosaarken eller massan 
alkalisk genom att blötläggning i ca 18 % (w/w) NaOH vid en temperatur på 45°C. Den 
alkaliska cellulosan är i jämvikt med NaOH vilket leder till att den alkaliska cellulosan sväller 

N 
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[25]. 18 % är den optimala koncentrationen för att cellulosan ska svälla maximalt. Detta 
medför att vätejonerna i cellulosan bli mer tillgängliga för koldisulfid, CS2, efter 
mercerisering [25 s.6,75]. 
   Hemicellulosa och andra orenheter fälls ut i NaOH-lösningen. För att kunna återanvända 
NaOH måste hemicellulosan i luten tas bort. Detta görs genom indunstning och förbränning, 
som är en välutvecklad biprocess hos massatillverkare. Viskosproducenter utnyttjar inte alltid 
denna möjlighet utan en ström med organsikt material släpps ut i recipienten[10,11]. 
    

Cell−OH + NaOH → Cell−O- + Na+ + H2O	  
 
Massan pressas mellan två perforerade valsar under högt tryck för att forma en matta med ett 
fuktinnehåll på 50 %. Den NaOH som pressas ut förs eventuellt tillbaka och återanvänds vid 
merceriseringssteget. Mattan sönderdelas av roterande knivar för att öka reaktionsytan av den 
alkaliska cellulosan [25 s.75-76]. 
 
Förmogning 
För att minska polymerisationsgraden hos cellulosan låter man den oxidera. Viktiga 
parametrar för att nå den önskade polymerisationsgraden 250-300, är tid, temperatur och 
förhållandet mellan cellulosa och alkali. Den alkaliska cellulosan förs in i en rotationstrumma 
där den bryts ner under atmosfärtryck. Cellulosan depolymeriseras sedan via radikala 
kedjereaktioner [26 s.76-77]. Tiden för åldringen varierar mellan 0,5-5 timmar och sker vid en 
temperatur på 40-60°C [24 s.45]. 
   Vissa producenter använder tungmetalljoner som katalysatorer såsom mangan eller kobolt. 
För att påskynda processen kan även temperaturen ökas. Detta medför en större 
energiförbrukning vid nedkylning av den alkaliska cellulosan. En ökad temperatur kan också 
leda till ökad formation av natriumkarbonat i den alkaliska cellulosan, vilket kan leda till 
problem vid spinningsprocessen då karbonatet kan omvandlas till gasformig koldioxid. 
Koldioxidbubblorna kan störa jetströmmen genom spinndysan [25 s.7]. Innan den alkaliska 
cellulosan kan xantogeneras måste den kylas ned till 28-35°C för att undvika kondensering 
vid överföring till xantogeneringskärlet. Kondensering kan medföra att den alkaliska 
cellulosan reagerar med bildat vatten och går tillbaka till icke alkalisk cellulosa. Detta gör att 
den inte reagerar vid xantogeneringen och skapar stora problem vid filtreringen, vilket kan 
medföra att viskosen blir obrukbar [24 s.46].  
 
Xantogenering 
Xantogeneringen är det steg då den alkaliska cellulosan reagerar med CS2. 
 

Cell−NaO + CS2 → Cell−OCS2Na	  
 
Den alkaliska cellulosan förs till en vakuumreaktor där CS2 tillsätts. Vakuum krävs för att 
garantera att CS2 är i gasform. Reaktionen sker i kväveatmosfär. Under tiden reaktorn sätts i 
vakuum tillsätts kväve för att undvika explosion. Under reaktionen mellan den alkaliska 
cellulosan och CS2 minskas trycket och reaktionen är fullständig när trycket har sänkts från 6 
kPa till ca 2 kPa.  
   De tre OH-gruppern hos cellulosan reagerar med CS2 vilket ger en förening, xantogenat, 
som är löslig i en vattenlösning av NaOH. Även om alla OH-grupper reagerar är de som sitter 
på de andra och tredje kolatomerna kinetiskt gynnade. För att cellulosan ska vara löslig krävs 
att 70 % av OH-bindningarna bildar xantogenatgrupper. Sidreaktioner i processen förbrukar 
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25 % av CS2, vilket huvudsakligen bildar tritiokarbonat som ger lösningen dess gula färg [24 
s.47, 25 s.78]. 
 
Upplösning av xantogenat 
För att forma viskoslösningen måste xantogenatet lösas upp i en utspädd NaOH-lösning. Detta 
för att nå det önskade förhållandet mellan cellulosa och soda i viskoslösningen. 
Koncentrationen av NaOH-lösningen är oftast 1,0 - 2,0 % och temperaturen är låg, 8-12°C. 
Tvingas temperaturen ner till 0-5 °C blir cellulosan mer lättlöslig och CS2 kan minskas. 
Xantogenat löses upp lättare i högre NaOH-koncentrationer, det är till fördel att pressa ut så 
mycket NaOH som möjligt från den alkaliska cellulosan i tidigare steg för att i detta steg 
kunna återanvända den [24 s.48]. En typisk viskoslösning innehåller 7-10 % cellulosa, 5-7 % 
NaOH och 25-35 % CS2, men beroende på slutprodukten kan förhållandet variera något [3].  
 
Eftermogning 
Innan spinning krävs att viskoslösningen åldras för att CS2-grupperna ska fördelas jämnt över 
cellulosakedjan. Viskoslösningen förs över till ett mognadskärl där den långsamt rörs om i 16 
till 17 timmar, vid en temperatur på 12-15 °C [25 s.8]. Xantogenatgrupper avskiljs från 
cellulosakedjan och återxantogenering uppstår genom en jämviktsreaktion. Genom att avskilja 
de redan befintliga xantogenatgrupperna från cellulosakedjan och återxantogenera dem med 
cellulosans OH-grupper uppnås en jämnare fördelning av xantogenatgrupperna på 
cellulosakedjan. De CS2-grupper som tidigare suttit på de andra och tredje kolatomerna på 
glukosenheten kommer istället att binda till den sjätte kolatomen som är mer termodynamiskt 
stabil än de andra och tredje kolatomerna [24 s.48]. De CS2-grupper som inte binds till den 
sjätte kolatomen försvinner som biprodukter. Detta medför att antalet xantogenatgrupper per 
glukosenhet reduceras. Reaktionen är homogen och därmed blir fler cellulosakedjor fria att 
reagera. Antalet xantogenatgrupper och deras fördelning kontrolleras för att skapa en 
långsammare koagulering av viskosen vid våtspinning [25 s.78-79].  
 
Filtrering  
Viskoslösningen filtreras för att ta bort eventuella partiklar som kan blockera hålen i 
spinndysan. När tryck skapas filtreras de defekta partiklarna bort och koncentreras i en sträng 
för avfallshantering [24 s.49]. 
   Viskoslösningen måste avluftas för att ta bort eventuella luftbubblor i lösningen som annars 
kan störa eller förstöra jetstålen vid spinning. Detta sker genom att lösningen behandlas med 
vakuum som avlägsnar bubblorna [25 s.8].   
   Precis innan spinning kan hjälpkemikalier, modifierare eller pigment tillsättas för att 
förändra egenskaperna hos viskosen. Man kan till exempel tillsätta ämnen som ökar 
spinningens prestanda, gör fibern matt eller ger fibern färg [24 s.50].  
 
Spinning 
En stråle av viskoslösningen transporteras in genom spinndysan till ett bad av svavelsyra, 
H2SO4, och natriumsulfat, Na2SO4, där den koaguleras till regenererad cellulosa. Spinndysan 
består av kemiskt resistenta metaller eller legeringar, vanligtvis av platina och guld. Vid 
framställning av filamentfibrer innehåller spinndysan lika många hål som antal filament per 
tråd. Hålens dimension, materialet på spinndysans och dess hårdhet har stor påverkan på 
kvalitén av fibrerna som produceras. Processen saktas ner för att molekylkedjorna ska behålla 
önskad elasticitet och ordning. Detta görs enklast genom att sänka koncentrationen av 
svavelsyra, öka koncentrationen av salt samt addera zinkoxid [25 s.79]. Zinkoxiden gör att det 
blir som ett skinn på fibern. Detta yttersta lager är mer kristallint vilket ger fibern ökad 
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dragstyrka. Vanligtvis används 0,5-1,5 % zinksulfat i spinnbadet. Denna är högre vid 
framställnig av fibrer med hög dragstyrka [24 s.49]. 
   Eftersom att fibrerna inte är termoplastiska måste de sträckas under eller snart efter 
spinningen. Fibrerna kan sträckas för att ordna cellulosamolekylerna innan strukturen fixerats. 
För att få maximal orientering av fibrerna sträcks de i en lösning av varm svavelsyra som 
medför att fibern fixeras samtidigt som den sträcks [24 s.53]. Filamenten kan sträckas med 
över 100 % beroende på vilka egenskaper som önskas [25 s.79]. När önskad sträckning 
uppnåtts klipps fibrerna i lämplig längd för slutändamålet eller behålls som filament. Fibrerna 
måste sedan tvättas för att avlägsna rester av kemikalier från spinningen. Överskott av CS2 tas 
bort genom att fibrerna behandlas i skrubbrar med ånga som gör att CS2 övergår till gasform 
för att sedan kondenseras med flytande kväve och återanvändas i processen. Fibrerna bleks 
eventuellt innan de tvättas i sura respektive alkaliska bad för att ta bort olika orenheter. Innan 
fibrerna balas, avvattnas och torkas de [25 s.81]. 
 

3.2 Fiberns egenskaper 
Viskos har en polymerisationsgrad på ca 400. Den består av 35-40 % amorfa områden samt 
60-65 % kristallina områden. Viskosfibrer har korta polymerer vilket gör att de inte kan 
organisera sig längs med fiberaxeln.  
   Fiberns tvärsnitt har en räfflad yta. Viskosfibern är mjuk och fiberns räfflade yta bidrar till 
att den är behaglig att bära mot kroppen. Textil av viskos är känt för sitt vackra fall. Fibern 
ger textilier hög lyster samt en viss transparens. 
   Viskosfibern har medelhög dragstyrka, hög brottöjning och låg elasticitet. Den stora andelen 
av amorfa områden gör att fibern får en hög absorptionsförmåga, samtidigt som ytan känns 
torr. Absorptionsförmågan gör också att fibern inte blir statiskt uppladdad. Viskosfibern får 
50 % lägre dragstyrka i vått tillstånd samtidigt som brottöjningen ökar med 20 % [21 s.182-
183]. 
 

3.3 Kemikalier och utsläpp 
Vid tillverkning av viskos används en rad olika kemikalier vars koncentration är avgörande 
för den framställda fiberns egenskaper [22]. Att använda massa som inte är torkad till 
cellulosaark, vilket är möjligt där massaframställning och viskosproduktion är integrerade, är 
en stor fördel. Detta gör att man sparar energi och kemikalier då man undviker att torka 
massan, cellulosaarken behöver inte lösas upp, reaktiviteten kan ökas och man kan därmed 
minska mängden CS2 med 20-30 % [26]. 
   Det bildas salter av kaliumsulfat vid xantogeneringen och svavelväte då svavel reagerar med 
organiskt material. Det är en fördel om dessa ämnen återvinns [27].   
   Om klorin används för blekning av de färdiga viskosfibrerna kan det generera ett utsläpp av 
AOX, vilket är adsorberbara organiskt bundna halogener [28]. 
 
Koldisulfid, CS2, används för xantogenering av cellulosan. Blandningar av luft och 4-8 % 
koldisulfid är extremt explosiva. Ämnet är mycket giftigt och tas främst upp av lungor och 
hud. Koldisulfid påverkar nervsystemet, vilket kan ge symptom som trötthet och huvudvärk, 
samt hjärtkärlsystemet [29]. 
   Svavelsyra är starkt vattenupptagande. Den används därför som torkmedel av t.ex. gaser. 
Den tar också upp vatten ur organiska ämnen, vilket medför att textilier, cellulosa och pappers 
förstörs medan hud skadas vid kontakt med svavelsyra. Dimma från rykande svavelsyra kan 
skada andningsvägar och ögon. Reaktionen mellan svavelsyra och vatten leder till kraftig 
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värmeutveckling. Utspädd svavelsyra löser oädla metaller som zink, magnesium, aluminium, 
järn och nickel under utveckling av vätgas och bildning av metallsulfater. Varm, koncentrerad 
eller rykande svavelsyra är oxiderande, den reagerar med och löser metaller som koppar och 
silver och icke-metaller som kol, fosfor och svavel vilka reducerar den till svaveldioxid [30]. 
   Zink är klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka 
skadliga långtidseffekter i vattenmiljö [1 s.21]. 
  
Genom ständig förbättring av viskosproduktionen kan avloppsvatten och svavelgaser till stor 
del renas, vilket leder till mindre utsläpp och att många kemikalier kan återvinnas [26].  
   CIRFS, European Man-made Fibres Association, är ett organ som representerar 
konstfiberindustrin i Europa. CIRFS samarbetar nära med sina medlemmar, vilka till 85 % 
består av konstfibertillverkare i Europa, samt med Europeiska myndigheter för främja bästa 
möjliga miljölagstiftning i Europa. Genom sin medlemsorganisation, BISFA, sätter de upp 
branschstandarder gällande hållbarhet, utveckling och innovation samt provningsmetoder för 
konstfiberindustrin [31]. 
   BISFA har i rapporten ”Reference Document on Best Available Techniques in Production 
of Polymers” [11] lämnat utsläpps- och förbrukningsuppgifter för fiberproduktionen av 
viskos, se tabell 2 och 3. 
 
 
Konsumtion per ton fibrer 
 Mängd Kommentarer 
Processvatten 35-130 m3 Det låga värdet refererar till stängda 

processystem. Mängden processvatten som 
används är beroende av lokala förhållanden för 
vattenmiljö. 

Kylvatten 189-260 m3 Mängden kylvatten beror på 
kondensationsteknologi för spinnbadet och på 
lokala förhållanden för vattenmiljö. 

Pulp 1,035-1,065 t Andelen massa beror på massans 
sammansättning, värdena baseras på 
konditionerad massa. 

CS2 80-100 kg Mängd CS2 beror på återvinnings- och 
tvättningstekniken som finns hos producenten. 

H2SO4 0,6-1,03 t Man använder en högre koncentration av H2SO4 
om spinnbadet har en lägre temperatur. 
Koncentrationen beror också på 
fiberspecifikationerna. 

NaOH 0,5-0,7 t Värdet är inklusive gas- och avloppsrening.  
Zn 2-10 kg Mängden zink beror på fiberspecifikationen samt 

fiberns slutgiltiga ändamål. 
Spinnappretering 3-5,3 kg Beror på fiberspecifikationen samt fiberns 

slutgiltiga ändamål. 
NaOCl 0-50 kg Beror på fiberspecifikationen, fiberns slutgiltiga 

ändamål samt användningen av alternativa 
blekmedel. 

Tabell 2, visar vatten och ämnen som används i produktion av ett ton viskos stapelfibrer [11]. 
 
Uppgifterna i tabell 2 kan jämföras med siffror från Svenska Rayon. Enligt Svenska Rayon 
åtgår det 1,7 ton kemikalier för att tillverka ett ton viskosfibrer från ett ton cellulosa. Av dessa 
kemikalier är 0,8 ton H2SO4, 0,6 ton NaOH, 0,2 ton CS2 samt 0,1 ton hjälpkemikalier [22] 
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Viskosprocessen medför stora mängder avloppsvatten. De huvudsakliga källorna till 
föroreningar i avloppsvattnet är; använd NaOH vid formning av alkalisk cellulosa och vid 
filtrering, underhåll av filtreringsenheterna, använd svavelsyra i spinnbadet samt mängd 
spinnbad. Rening av neutrala och alkaliska bad, användning av olika typer av vakuumpumpar 
samt rening av gaser från processen påverkar också avloppsvattnet.  
   Volymen av avloppsvatten beror främst på den tekniska utrustningen för vakuumpumpar, 
spinningen samt konditioneringsstegen.  
   Energianvändningen beror på lokala förhållanden och energins ursprung har stor betydelse 
för typ av utsläpp. BISFA sätter ett intervall för energianvändning vid produktion av 
stapelfibrer mellan 26,1-33,2 GJ per ton stapelfibrer [11]. 
 
 
Utsläpp per ton fibrer 
 Mängd Kommentarer 
S, till luft 12,5-30 kg Beror på mängden använd CS2 i processen. 
SO4

2-, till vatten 230-495 kg Beror på mängden använd NaOH i processen 
samt på fiberspecifikationer. 

Zn, till vatten 30-160 g Beror på mängden använd Zn samt 
återvinningssystemet för spinnbadet. 

AOX 10-20 g  
COD 3,8-8 kg  
Farligt avfall 0,2-2 kg Från maskiner och underhållsarbete. 
Buller för omgivning 55-70 dBA Beror på den lokala situationen. 
Tabell 3, visar utsläpp från produktion av ett ton viskos stapelfibrer [11]. 
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4 LYOCELL 
 
I det här kapitlet kommer författarna att redogöra för den lösningsbaserade lyocellprocessen. 
En process som är en modifikation av den konventionella viskosprocessen. Fiberns 
egenskaper presenteras och även kemikalieanvändningen under framställningen. 
 
 

yocellprocessen är en organisk lösningsbaserad spinningsprocess där man använder direkt 
upplöst massa, utan tidigare derivering av cellulosan. Det första patentet på att lösa upp 

cellulosa i olika typer av aminoxider togs av Gränacher och Sallmann under 1930-talet. 
   I början av 1980 talet påbörjades ett intensivt forskningsarbete på hur att producera 
cellulosafibrer från aminoxid/cellulosalösningar, eftersom bomullspriserna gick upp och man 
sökte efter alternativa fibrer att ersätta bomullen med. Efter att försök gjorts med olika typer 
av aminoxid, var det slutligen NMMO (N-metylmorfolin-N-oxid) som gav bäst resultat som 
lösningsmedel. Den framgångsrika utvecklingen under denna period, främst inom 
processteknik, spinnteknik, fiberegenskaper och återvinning av lösningsmedlet, gjorde att 
forskningen kring området blomstrade och att många patent utfärdades. Flera företag 
utvecklade nya fibrer vilka fick olika varumärkesnamn, Tencel (Courtaulds), Lyocell by 
Lenzing (Lenzing), Alceru (TITK Rudolstadt) och Newcell (Akzo Nobel). Alla producerade 
liknande fibrer, nämligen cellulosafibrer spunna från cellulosa löst i NMMO [24]. Idag är 
lyocell en väletablerad och en viktig fiber bland högkvalitets och högteknologiska textilfiber 
[32]. Lyocellprocessen skiljer sig från viskosprocessen, då inga giftiga föreningar används 
som reagens och ett reducerat antal kemikalier används i processen [3]. 
 

4.1 Lyocellprocessen 
I lyocellprocessen används en teknik utvecklad från den konventionella viskosprocessen, där 
endast det organiska lösningsmedlet, NMMO, används vid både upplösningen av massan och 
vid regenereringen av fibern. Lyocellprocessen är sluten vilket gör att det högtoxiska ämnet 
CS2 kan elimineras, antal steg i processen och mängden kemikalier som används är också 
reducerade, se figur 6 för processteg [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6, visar stegen i lyocellprocessen [3]. 
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Massa för lyocell 
För att kunna tillverka lyocell av god kvalitet krävs det att massan är gjord på rätt sätt. 
Polymerisationsgraden för lyocellmassan ligger mellan 400-1000 och för den slutliga 
lyocellfibern ligger polymerisationsgraden mellan 500-550.  
   Massan sönderdelas i mindre delar för att sedan föras vidare till ett kärl där det blandas med 
en 76-78 % NMMO-vattenlösning. Andelen massa som blandas i lösningen måste noga mätas 
för att uppnå rätt cellulosainnehåll. Man kan också tillföra kemikalier som ger egenskaper till 
den slutgiltiga fibern [24 s.66]. 
 
Upplösning 
Massan upphettas under vakuum för att genom dunstning få bort tillräckligt med vatten för att 
uppnå en bärnstensfärgad och trögflytande viskoslösning av cellulosan. Cellulosainnehållet i 
massan ligger oftast mellan 10-18 %.  
    Omvandlingen från massa till viskoslösning sker i en avlång vertikal cylinderformad 
behållare. Runt behållaren finns ett skal som upphettas med ånga. En axel med fastsatta blad 
som är placerad i mitten av behållaren roterar och stryker ut massan längs med den 
uppvärmda väggen. Detta för att aktivera dunstningsprocessen och för att samtidigt 
transportera lösningen ner genom behållaren. Bladens position, form, storlek, typ och antal 
anpassas till processen för att maximera förångningen. Behållaren är satt i vakuum för att 
minska och hålla temperaturen låg så att vattnet förångas. Att processen sker under vakuum är 
viktigt då lösningsmedlet i lösningen kan genomgå en exotermisk nedbrytning om 
temperaturen är för hög [24 s.66]. 
   Lösningen transporteras sedan av specialutformade pumpar genom ett transportsystem. 
Systemet består av en kylare som kyler lösningen innan den förs vidare till en hydraulisk 
cylindertank som matar lösningen vidare genom filtreringen [24 s.67]. 
 
Filtrering 
Före spinning är det viktigt att filtrera bort eventuella partiklar ur lösningen. Oftast kommer 
partiklarna från massans råmaterial, i from av oupplöst cellulosa. Partiklarna kan också vara 
sand och aska som följt med genom processen.  
   Lösningen filtreras i två steg. De filter som används tvättas i en sidoprocess för att användas 
igen [24 s.68]. 
 
Spinning 
Spinnlösningen delas upp och förs till spinndysor via en portionspump, i vilken även en sista 
filtrering sker. Lösningen extruderas, spinns ut och förs via en luftspalt vidare till spinnbadet 
innehållande en försvagad NMMO lösning.  
   Jetdysorna består av tusentals små hål genom vilka spinnlösningen extruderas till fibrer. 
Under varje jetdysa finns en luftspalt där luft blåses i ett tvärdragssystem för att sträcka 
fibrerna samt anpassa dem för nästkommande steg. Efter att fibrerna passerat luftspalten förs 
de vidare ner i spinnbadet där cellulosan regenereras [24 s.68]. 
 
Tvättning, slutbehandling, torkning och krympning 
Alla filamentfibrer samlas till en kabel och läggs på ett band för att föras vidare genom 
processen. Kabeln med fibrer förs först till tvättning där de tvättas med varmt avjoniserat 
vatten i flertal vattenbad. Tvättlösningen renas för att därefter återgå till spinnbadet.  
   Efter att filamenten tvättats kan de behandlas för att ges specifika egenskaper. Man gör 
alltid en mjukgörande behandling för att underlätta kommande processer. Andra behandlingar 
som kan utföras är; blekning och antistatbehandling [24 s.69]. Efter att fibrerna behandlats 
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torkas de lindade runt cylindertorkar. Cylindertorkarna är perforerade cylindrar, där varm luft 
pressas ut genom hålen vilket torkar filamenten. Filamenten krymps innan de klipps till 
stapelfibrer och balas [24 s.70]. 
 

4.2 Fiberegenskaper 
Alla medlemmar i lyocells generiska klass är sammansatta av 100 % regenererad cellulosa. 
Polymererna i lyocellfibern är betydligt längre än polymererna i viskosfibern. Detta för att i 
spinningsprocessen för lyocell kortas inte längden av polymererna från det ursprungliga 
råmaterialet i massan. Fiberns tvärsnittsyta är rund och fiberytan är mjuk [21 s.480]. Detta gör 
att lyocellfibrerna kan särskiljas från andra regenatfibrer genom sin höga kristallinitet, långa 
kristalliter, hög grad av orientering och väl orienterade amorfa områden. Alla de här 
egenskaperna resulterar i en fiber med väldigt hög dragstyrka i både vått och torrt tillstånd 
samt en hög våtmodul [32].   
   Lyocellfibrer tenderar att fibrillera på grund av den höga orienteringen i fibern och bristen 
på den laterala sammanhållningen inne i fibern. Det som sker när lyocellfibern absorberar 
vatten är att den sväller i de porösa delarna av fibern och de hydrogena bindningarna som 
håller ihop de kristallina områdena bryts. När fibern i detta stadium utsätts för mekanisk 
bearbetning så kan de yttersta kristallina områdena brytas av och skalas bort från fibern, vilket 
resulterar i en fibrillerad fiber [21 s.484]. 
    

4.3 Kemikalier och utsläpp 
Den huvudsakliga kemikalien som används för att framställa lyocell är N-Metylmorfolin-N-
Oxid, NMMO. NMMO är ett organiskt lösningsmedel, en aminoxid. Det härstammar från 
petrokemiskt råmaterial. Det produceras industriellt genom oxidation av N-metylmorfolin, 
NMM. NMMO återvinns till minst 99 % för att återanvändas i processen [32]. 
 
Det är en betydande faktor hur vida produktionen av lyocell är integrerad med 
massaframställningen eller inte. En integrerad produktion leder till mindre utsläpp av CO2. 
För lyocellprocessen, jämfört med den konventionella viskosprocessen, krävs färre kemikalier 
som leder till minskad energianvändning [3]. 
   De största utsläppen som lyocellprocessen genererar orsakas av massaframställningen, se 
kapitel 2. 
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5 BAMBUVISKOS 
 
I detta kapitel kommer författarna att redogöra för den naturliga bambuns egenskaper samt 
genom vilken framställningsprocess som regenatfibrer från bambucellulosa framställs. 
Observationer från studieresa presenteras. 
 
 

ambu är den snabbast växande grödan på jorden där vissa arter kan växa upp till 1,2 meter 
per dag och den slutliga längden är normalt 20-25 meter [33]. Vissa arter når sin 

maximala längd och diameter redan efter några månader. Bambu tillhör växtfamiljen gräs som 
kan växa under näringsfattiga och steniga förhållanden utan tillsats av bekämpningsmedel 
som pesticider och herbicider. Gräsarter behöver inte planteras om och bambu klarar 
temperaturer från -20 °C till 47°C. Bambu absorberar fem ton CO2 per acre1, vilket är fem 
gånger mer än vad ett lika stort bestånd av andra träslag absorberar. Samtidigt producerar det 
35 % mer syre och ger 20 gånger mer fibrer än bomull per hektar [33, 34]. Bambu används till 
bland annat hushållsprodukter och är en viktig och respekterad växt i många människors 
vardag då det är ett av de äldsta byggmaterialen som används traditionellt till hus och 
konstruktioner. Materialet är behändigt då det har låg vikt men samtidigt hög mekanisk styrka 
[35, 34]. 
 
Det första registrerade patentet gällande textil från bambu är daterat 1864. Uppfinnaren 
Philipp Lichtenstadts processbeskrivning ser i stora drag ut som processen för bambuviskos 
gör än idag [33]. Det finns över 1500 arter av bambu där endast ett fåtal kan användas för 
fiberframställning. De arter som kan användas är av typen Mosobambu vilket är den 
storleksmässigt största typen [34]. Mosobambu hör till bambusläktet Phyllostachys [36 s.36]. 
Den vanligaste arten Phyllostachys edulis benämndes tidigare Phyllostachys heterocycla 
pubescens. Många tillverkare av regenererad bambu blandar olika arter av bambu. Olika arter 
ger även olika egenskaper hos fibern [37]. Regenererad bambu framställs av cellulosan i 
bambustammen. Mängden cellulosa i Mosobambun ökar med åldern och bambun tillåts 
därmed att mogna 4-6 år innan den skördas [35]. Efter att bambun skördats kan den antingen 
processas till naturliga bambufibrer eller regenatfibrer. 
   Teoretiskt sett så beror bambuns egenskaper på art, ålder, fuktinnehåll, om man använder 
toppen eller botten av stammen och vilken placering noderna har på stammen, se figur 7 [33]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7, visar de olika delarna på bambustammen, (a) hålrum, (b) membran, (c) nod, (d) 
gren, (e) mellannod, (f) cellvägg [38]. 
                                                
1 1 Acre = 0,405 hektar 
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Bambu kan certifieras enligt FSC, Forest Stewardship Council, som är en oberoende, icke-
statlig och icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att främja ansvarfull förvaltning av 
världens skogar. För att få en FSC-certifiering krävs att planteringen uppfyller vissa kriterier 
och grundprinciper. Se bilaga 2.  
 

5.1 Processbeskrivning 
Att utläsa från den information som studerats är tillverkningsprocessen för regenatfiber av 
bambu, se figur 8, densamma som för konventionell viskos, se kapitel 3[33, 39, 40]. 
 

 
 
Figur 8, visar processen från råmaterial till garn av bambuviskos: Råbambu → uttagna 
bastfibrer av cellulosa som går till massaframställning → cellulosaark → bambufibrer från 
våtspinning → spunnet garn av bambuviskos [33] 
 
Följande beskrivning är iakttagelser och information som uppgetts då Christer Ekelund, från 
linneväveriet Ekelund, gjorde en studieresa till Kina. Han tittade på odling, 
massaframställning samt framställning av färdiga bambuviskosfibrer. Observera att steg i 
processen kan ha förbigåtts. 
   Det är vanligt att marken där bambu odlas saknar undervegetation. Odling sker i kuperat 
område på bergssluttning, men även allt oftare på jordbruksmark då regeringen i Kina belönar 
odling av bambu. Belöningen utfaller första odlingsåret då ingen skörd kan ges. Man inser att 
bambuodling förbättrar jordens kvalité då varken gödsel eller bekämpningsmedel används. 
Lönsamheten för bambuodling är högre än för annan odling och efterfrågan ökar. 
   Bambustammarna skickas huvudsakligen med båt till massafabriken. På vägen dit avlägsnas 
blad och grenar och ca 2 % används till jordförbättringsmedel av odlarna. Det första steget för 
att framställa massan är då bambun förs in i en flismaskin. Flisen transporteras därefter till en 
cistern för tvätt i kallt vatten. Efter tvätt ångas och kokas flisen med NaOH. Slutligen 
avvattnas massan mekaniskt och torkas i en cylindertork som värms upp utav ånga. Den torra 
bambumassan kapas till ark ca 75x75 cm som packas i balar och plastas för att levereras till 
viskosfabriken. Alla kemikalier som inte förbrukats avskiljs och återanvänds, delar av vattnet 
går till reningsverk.  
   Massan fraktas med tåg till viskosfabriken där arken sönderdelas mekaniskt och sköljs med 
kallt vatten som återanvänds efter avpressning. Massan ångas, värms och går ner i en bassäng 
med varmt vatten för blekning med väteperoxid. Massan matas sedan ut och torkas över en 
cylindertork, vilket återigen resulterar i ark av cellulosa. Nu vitare än de ark som kom från 
massaframställningen. Arken mals sönder i en kvarn med tillsats av NaOH-lösning. Detta 
resulterar i en trögflytande lösning. Inget steg innehållande CS2 observerades.  
   Lösningen går vidare genom spinndysor och behandlas samtidigt med en kall stråle av 
saltsyra. Fiberfilamenten samlades till ett knippe. Fibrerna transporteras sedan över cylindrar 
med olika hastighet som sträcker fibrerna. Under alla spinndysor och cylindrar finns ett tråg 
där överflöd av saltsyra samlas upp. 
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Processen är hittills öppen men fiberknippena går här ner i ett rör där de förs vidare för 
klippning och torkning. Slutligen balas fibrerna. 
   Antagen energiförbrukning var 2,8 MJ/ton fibrer. Vattenanvändningen var 80 000 liter/ton 
fibrer, vilket återanvändes [41]. 
 

5.2 Fiberegenskaper 
Mängden kristallin cellulosa ökar inifrån och ut i bambustammen oavsett ålder. Längden på 
kristalliterna ökar också inifrån och ut åtminstone upp till 4,5 års ålder.  
   Bambuviskos har liknande egenskaper som viskos, då de gått igenom samma process. Detta 
medför att bambuviskos har hög dragstyrka, god färgupptagningsförmåga, god 
absorptionsförmåga, mjukt grepp, bra andningsförmåga och hög töjbarhet. Den har dock lägre 
kristallinitet än både konventionell viskos och lyocell.  
   Tvärsnittet är liksom konventionell viskos räfflad på ytan [39, 41, 42]. 
 

5.3 Kemikalier och utsläpp 
Då framställningsprocessen är samma som för viskos gäller samma kemikalier och utsläpp, se 
kapitel 3.  
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6 SAMMANFATTNING AV STUDERAD LCA  
I detta kapitel presenteras delar ur en LCA gjord för Lenzing AG. Författarna till denna 
rapport har endast valt att studera Tencel®, viskos (Österrike) samt viskos (Asien). Där inget 
annat anges har [3] använts som underlag.  

 
 en livscykelanalys gjord för Lenzing AG av studenter vid Utrecht Universitet i Holland 
analyseras alla olika delar i de olika regenereringsprocesserna för Lenzings regenatfibrer. 

Detta för att kunna få en rättvis bild av hur de slutgiltiga regenatfibrerna påverkar miljön, från 
vagga till färdig fiber.    
   Lenzing är världens största producent av regenatfibrer från cellulosa. De står för en femtedel 
av världens regenatfiberproduktion. Lenzing producerar regenatfibrer från cellulosa genom 
tillämpning av tre generationers teknik; den konventionella viskosprocessen vilket ger 
Lenzing Viskos®, en modifierad viskosprocess för framställning av högvåtmodulfibrer vilket 
ger Lenzing Modal® och lyocellprocessen vilket är en lösningsbaserad process som ger 
Tencel®.  
 
Lenzing använder både bok och eukalyptus som råvara vid massaframställning. Idag odlas 
Eukalyptus främst i länder med varmt klimat. Eukalyptusen är ett snabbväxande träd som kan 
bli upp till 100 meter högt. Veden från eukalyptusen är ljus, stark, hård, tung och klyvbar och 
kan användas bland annat som bränsle, virke och vid pappersmassaframställning. Eukalyptus 
växer både fritt och på odlingar. Planterade skogar med eukalyptus ger råvara till den 
omfattande sydeuropeiska cellulosa- och pappersindustrin [43]. Vid odling av eukalyptus 
används små mängder gödningsmedel i form av kväve och fosfat, odlingarna kräver ingen 
konstbevattning och skördning sker för hand.  
  
Bok växer i norra Europa och kan bli 30–40 meter hög [44]. Vid odling av bok används inga 
gödningsmedel eller bekämpningsmedel och bokträden skördas mekaniskt. 
 
För att kunna analysera hela framställningsprocessen ur ett livscykelperspektiv och se den 
totala påverkan på miljön är det viktigt att se till alla ingående faktorer.  
   LCA:n är gjord efter CML-metoden som är en metod utvecklad på Institutionen för 
Miljövetenskap vid Universitetet i Leiden (CML). Metoden är uppbyggd av en serie 
miljöbelastande kategorier, uttryckta i form av utsläpp och resursförbrukning. Den går ut på 
att man bildar ett artificiellt penningvärde för varje enhet av miljöpåverkan för att sedan 
jämföra resultaten för de olika miljöpåverkande kategorierna. De miljöbelastande 
kategorierna är; förbrukning av fossila bränslen och råvaror, global uppvärmning, nedbrytning 
av ozonskiktet, humantoxicitet, vattenmiljö- och markbunden ekotoxicitet, försurning, 
övergödning samt abiotisk förbrukning [45]. 
   För att göra en fullständig LCA krävs fördelningsprinciper, eftersom ett antal produkter 
kommer ut från en och samma process. Det görs för att separera de olika delarna i processen 
från råmaterialutvinning till färdig fiber och se dem som enskilda delar som senare sätts ihop 
till ett slutgiltigt resultat.  
Produktionen av massa och fiber kan ligga i anknytning till varandra eller separerade, så 
kallad integrerad respektive separerad produktion. Vid separerad produktion kallas massan för 
marknadsmassa. I en integrerad produktion optimeras materialåtgången och energi återvinns. 
Detta är en betydande faktor för utsläppet av CO2.  
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Vid olika massafabriker varierar den tekniska utvecklingen markant och skillnaden är stor 
gällande energieffektivitet. 
   Energiförbrukning och utsläpp från produktion av ingående kemikalier är medräknade i de 
olika delarna i LCA:n.  
 
Lenzing viskos (Österrike) 
Viskos tillverkad i Österrike är gjord av cellulosa från bokträ. Massa- och 
fiberframställningen sker integrerat vid Lenzings fabrik i Österrike. 
   Den processenergi som används vid framställningen kommer från biomassa och återvunnen 
energi. 
 
Lenzing viskos (Asien) 
Viskos tillverkad i Asien är gjord av eukalyptus. Massaframställningen sker hos externa 
massaproducenter i Asien. Den processenergi som används vid framställning kommer från 
lokala energikällor som kol, gas och olja. 
 
Lenzing Tencel® 
Tencel® är gjort av cellulosa från eukalyptus eller bokträ. Massan av eukalyptus transporteras 
med fartyg från externa massaproducenter i Asien till fiberproduktionen i Österrike. Vid 
användning av bok, sker massa- och fiberframställningen integrerat vid Lenzings fabrik i 
Österrike. För den processenergi som används vid framställning av Tencel® kommer, 70 % 
från naturgas och 30 % från biomassa. 
 

6.1 Redovisning av steg i LCA 
Under varje avsnitt rankas de olika fibrerna med utgångspunkt från tabell 7 under avsnitt 6.2. 
 

6.1.1 Energianvändning 
Vid beräkningar av CED (Cumulative Energy Demand) kan två kategorier av energi 
särskiljas; NREU (Non-Renewable Energy Use) och REU (Renewable Energy Use). NREU 
är den sammanräknade användningen av energi från fossila bränslen och kärnkraft. REU är 
den sammanräknade användningen av energi från biomassa, sol-, vatten- och vindkraft. 
   Den sammanräknade efterfrågan på energi (CED) är summan av användningen av; icke 
förnybar energi (NREU) och förnybar energi (REU), se tabell 4 för de tre valda fibrerna. 
 
 Viskos (Österrike) Viskos (Asien) Tencel® 
NREU, GJ/t fibrer 19 61 42 
REU, GJ/t fibrer 51 45 59 
CED, GJ/t fibrer 70 106 101 
Osäkerhetsintervall, 
GJ/t fibrer 

Minsta värde 65- 
högsta värde 80 

Minsta värde 101- 
högsta värde 110 

Minsta värde 80- 
högsta värde 105 

Tabell 4, beskriver energianvändningen för de olika fibertyperna 
 
Gällande Tencel® och viskos (Asien) beror osäkerhetsintervallet till stor del på var massan 
till fibrerna produceras.  
   Det höga värdet för NREU för viskos (Asien) beror främst på användningen av icke-effektiv 
kolbaserad värme och produktion av energi i Asien. Förutom användningen av fossilt bränsle 
är den energi som åtgår vid produktion av kemikalier en bidragande faktor till det höga NREU 
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värdet. Detta till skillnad från viskos (Österrike) där förnybar energi används och 
produktionen av massa och fibrer är integrerade. Den bidragande faktorn till värdet på NREU 
kommer endast från framställningen av NaOH, CS2 samt NaOCl. Vilket resulterar i ett lågt 
värde på NREU i jämförelse med viskos (Asien). 
    
Ingående delar i NREU för det tre fibrerna är; produktionen av massa och processenergin som 
krävs vid fiberframställningen, energin som krävs för framställning av kemikalier och 
transporter samt energin vid produktion av NaOH. För viskos (Österrike) är även återanvänd 
energi från MSWI (Municipal Solid Waste Incineration) en ingående faktor. 
   För lyocellprocessen i jämförelse med den konventionella viskosprocessen krävs det mindre 
kemikalier, vilket bidrar till minskad energianvändning. 
   Energi som kommer från naturgas (fossilgas) står för cirka 70 % av den totala NREU för 
Tencel® och resterande 30 % tas från biomassa.  
 
För viskos (Asien) och viskos (Österrike) har biprodukterna från produktionen en betydande 
roll eftersom de tas tillvara och kan subtraheras från det totala NREU. För Tencel® spelar inte 
biprodukterna lika stor roll då processen endast genererar en liten del. 
   Ingående delar i REU för de tre fibrerna är; råmaterialets energi i fibrerna, processvärme 
och energi från biomassa samt biomassa i avfallsflödet. Tencel® har högst värde på REU av 
alla regenatfibrer från Lenzing.  
 

6.1.2 Markanvändning 
Viskos (Österrike) har det näst högsta värdet på markanvändning eftersom det krävs mer mark 
vid användning av europeiska träslag då man får en mindre skörd än från skog som växer i 
varmare klimat. Tencel® har ett stort osäkerhetsintervall då massan kan vara gjord av 
eukalyptus och källan då kan vara svår att spåra.  
 

6.1.3 Vattenanvändning 
Av den totala vattenanvändningen vid framställning av regenatfibrer så står kylvatten för 90-
95 %. De resterande 5-10 % är processvatten. När det gäller processvatten är det vanligtvis 
kvalitetssäkrat vatten. Det vill säga, avjoniserat, mjukat, dekarboniserat eller kranvatten där 
energi och tillsatsämnen krävs för att producera processvattnet. När det gäller kylvatten är det 
vanligtvis taget från närliggande flod, vilket inte kräver några stora mängder energi.  
   Varken vid odling av bokträd eller vid odling av eukalyptus krävs konstbevattning.  
 
 Viskos (Österrike) Viskos (Asien) Tencel® 
Processvatten, m3 42 11 20 
Kylvatten, m3 403 308 243 
Tabell 5, visar den antagna vattenanvändningen per ton fibrer 
 
Att utläsa av värdena i tabell 5 kan man se att viskosprocessen i Österrike är den process som 
kräver störst mängd vatten. 
 

6.1.4 GWP (Global uppvärmningspotential) sett över 100 år 
För att räkna ut totala GWP för en fiber subtraheras det CO2 som finns inbäddat i produkterna 
med det totala CO2-utsläppet från processen. För de tre fibertyper studerade är 



 
 
 
 

 
 

25 

koldioxidinnehåll ungefär lika stort, men det totala fossila kolutsläppet skiljer sig markant. 
Koldioxidutsläppet är det som är mest avgörande för hur stor GWP en slutgiltig fiber har. 
Det fossila kolutsläppet från de olika fibertyperna redovisas i tabell 6. 
 
 Viskos (Österrike) Viskos (Asien) Tencel® 
Fossilt kolutsläpp, 
CO2 eq./t fibrer 

1,2 5,3 2,5 

Inbäddat koldioxid i 
fibern,  
CO2 eq./t fibrer 

-1,5 -1,5 -1,4 

Totalt GWP, 
CO2 eq./t fibrer 

-0,25 3,8 1,1 

Tabell 6, beskriver CO2-utsläpp för de olika fibertyperna 
 
I jämförelse mellan de tre fibertyperna kan det utläsas att viskos (Asien) har det högsta värdet 
på totalt utsläpp, följt av Tencel®. För viskos (Asien) beror det höga utsläppsvärdena främst 
på utsläpp vid produktionen av både massa och fiber, men också på utsläpp vid produktionen 
av NaOH och transporter. För Tencel® beror största delen på utsläpp vid produktionen av 
massa och fiber, då naturgas krävs för att man skall uppnå rätt temperaturer, det beror också i 
mindre skala på utsläpp från andra kemikalier och på transporter.  
 
Det låga värdet för viskos (Österrike) uppnås genom låga utsläpp av fossil CO2 under 
produktionen och genom tillgodohavanden genom biprodukter och biogenetiskt kol inbäddat i 
produkterna. Största delen av CO2 utsläppen för viskos (Österrike) genereras vid framställning 
av NaOH. 
 

6.1.5 Abiotisk förbrukning  
Abiotisk förbrukning ser till miljöpåverkan genom användandet av icke förnybar energi och 
materialresurser, exempelvis koppar, olja, gas och kol.  
   Den abiotiska förbrukningen anges med Sb (antimon) som referensmaterial, det vill säga 
andra mineraler eller energikällor omvandlas till kg Sb likvärdig och sammanställs till en 
indikator.  
   Av de tre fibrerna som studeras har viskos (Asien) högst påverkan på den abiotiska 
förbrukningen. Kol, marknadsmassa och NaOH står för 60 % av påverkan, resterande 40 % av 
påverkan kommer från eldningsolja, produktionen av CS2 och svavel samt från användningen 
av extern elektricitet. 
   Gällande Tencel® är det energianvändningen under processen och tillverkningen av 
marknadsmassan som är de två viktigaste parametrarna. Detta då 1 kg naturgas är likvärdigt 
med 0,025 kg Sb. Tencel® får därför näst högst värde av alla Lenzings regenatfibrer gällande 
abiotisk förbrukning. 
 

6.1.6 Nedbrytning av ozonskitet 
Ozonlagernedbrytning orsakas av ämnen som bryter ner ozon i stratosfärens olika lager. 
WMO (The World Meteorological Organisation) har utvecklat en modell för hur man kan 
definiera ODP (ozonnedbrytningspotentialen) hos olika typer av gaser, genom användning av 
CFC-11 (triklorfluormetan) som referensämne. ODP uttrycks som kg CFC-11 likvärdighet/ 
kg utsläpp.  
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Av de regenatfibrer som ingår i denna LCA, kommer främst de ozonnedbrytande utsläppen 
från halon, vilket är en typ av halogenerat kolväte som innehåller brom, fluor och ibland klor, 
vilket frigörs vid produktion av råolja. 
   För viskos (Asien) står 65 % av nedbrytningen för produktionen av eldningsolja och NaOH. 
Det är också detta som göra att viskos (Asien) har högst värde av de tre fibrerna. Tencel® har 
också ett högt värde på nedbrytning av ozonskiktet, det beror på den höga användningen av 
naturgas. 
    Viskos (Österrike) har det lägsta värdet. 
 

6.1.7 Humantoxicitet samt vattenmiljö- och markbunden ekotoxicitet 
Det har varit och är fortfarande svårt att identifiera den toxiska påverkan på vatten och 
markbunden toxicitet, och studier i att utveckla identifieringen pågår. 
   Det är endast de toxiska utsläpp från processerna som påverkar miljön som är inräknade, 
inte de toxiska föreningar som används i processen men som inte släpps ut. Den toxiska 
inverkan på miljön kvantifieras med 1,4-diklorbensen som likvärdig indikator.  
   Vid framställning av regenatfibrer är de främsta bidragande faktorerna till humantoxicitet 
produktionen av NaOH, massa, CS2 och av svavel samt användningen av extern elektricitet 
och CS2 utsläpp. 
    
När det gäller vattenmiljö och markbunden toxicitet är det för alla Lenzings fibrer främst 
produktionen av massa som orsakar utsläpp. Påverkan från Lenzings egen massa kommer 
främst från produktionen av de kemikalier som används under massaframställningen, de är 
magnesiumoxid, natriumhydroxid samt väteperoxid. Från annan marknadsmassa är det främst 
framställningen av kemikalierna natriumhydroxid och klordioxid som påverkar. 
   I jämförelse med de andra regenatfibrerna från Lenzing har Tencel® lägst påverkan ur 
humantoxisk synvinkel. 
 

6.1.8 Fotokemisk oxidationsbildning 
Fotokemisk oxidation från smog. Enligt CLM metoden så anges den fotokemiska 
oxidationsbildningen i form av 1 kg etylen, exempelvis blir 1 kg SO2 likvärdigt med 0,048 kg 
etylen.  
   För regenatfibrer av cellulosa är den viktigaste faktorn för fotokemisk oxidationsbildning 
utsläppen av SO2. Utsläppen kommer från tillverkning av massan, samma för Lenzings massa 
som för marknadsmassa, samt från energiproduktionen för den totala processen.  
   För Tencel® och viskos (Österrike) kommer utsläppen av fotokemisk oxidationsbildning 
vid produktionen av SO2 vid massaframställningen. Viskos (Asien) har det högsta värdet, på 
grund av de höga utsläppen av SO2 vid energiproduktionen för fiberframställningen. Av alla 
medräknade regenatfibrer, har viskos (Österrike) det lägsta totala värdet. 
 

6.1.9 Försurning 
Försurning anges likvärdigt genom kg SO2. För regenatfibrer av cellulosa är utsläpp av SO2 
det viktigaste försurningsämnet. 
   Viskos (Asien) har det högsta värdet på försurning, största andelen kommer från utsläpp vid 
fiberproduktionen, omkring 50 %, och resterande kommer från användningen av 
marknadsmassa, extern elektricitet, produktionen av NaOH, CS2 och svavel.  
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För viskos (Österrike) är SO2 utsläppet 10 gånger lägre än det för viskos (Asien). För 
Tencel® genereras utsläppen från produktionen av SO2 i Lenzings egna massafabrik. 
  

6.1.10 Övergödning 
Övergödning anges likvärdigt genom kg PO4

-3 (fosfatjoner), en indikator som uttrycker 
frisläppningen av för mycket näringsämnen till miljön.  
   Viskos (Asien) och Tencel® har högst respektive näst högst bidrag till övergödning. 
Källorna för övergödningsutsläppen kommer från; olika typer av kväveoxider från 
marknadsmassa- och fiberproduktionen, utsläpp vid produktionen av NaOH, användning av 
extern elektricitet (främst viskos (Asien)), inmatning av kemikalier i vattenreningsverket samt 
utsläpp av COD i vatten.  
   För viskos (Asien) är det främst marknadsmassa (30 %) och produktionen av NaOH (20 %) 
som bidrar till övergödning. För Tencel® är det produktionen av marknadsmassa (40 %) som 
bidrar till övergödningen. 
   För viskos (Österrike) är det Lenzings massaframställning, produktionen av NaOH samt 
utsläpp av olika typer av kväveoxider som bidrar till övergödning. Den största delen av viskos 
(Österrikes) övergödning kommer från kväveoxidutsläpp (80 %). I jämförelse med de andra 
två fibertyperna har viskos (Österrike) en låg påverkan på övergödning.   
 

6.2 Sammanställning av LCA 
Sammanfattning av LCA, resultat och rankning av miljöbelastande steg från vagga till färdig 
fiber visas i tabell 7. 

   
Tabell 7, sammanställning av LCA [3]. 
 

- Skala 1-10 för NREU, CED och GWP över 100 år 
1 – lägst påverkan, 10 – högst påverkan 

 
- Skala 1-9 för markanvändning och vattenanvändning,  

1 – lägst påverkan, 9 – högst påverkan 
 

- Skala 1-8 för Abiotisk förbrukning, nedbrytning av ozonskiktet, humantoxicitet, 
vattenbunden ekotoxicitet, markunden ekotoxicitet, fotokemisk oxidationsbilning, 
försurning och övergödning,  
1 – lägst påverkan, 8 – högst påverkan 
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7 BRA MILJÖVAL 
 
I detta kapitel kommer författarna att presentera Naturskyddsföreningens märkning Bra 
Miljöval samt förklara de delar ut kriteriedokumentet för Bra Miljöval Textil - Remiss 2 som 
är relevanta för rapporten. 
 
 

om verktyg för att uppnå Naturskyddsföreningens mål med ett samhälle i balans med 
naturen startades Bra Miljöval som en del av Svenska Naturskyddsföreningens Handla 

Miljövänligt-arbete. Bra Miljöval är en miljömärkning med höga krav och med fokus på 
konsumentfrågor och möjligheten för alla att göra miljömedvetna val.  
   Naturskyddsföreningen är Sveriges största oberoende natur- och miljöorganisation som 
bildades 1909. Organisationen är ideell och partipolitiskt obunden samt har 190 000 
medlemmar. Föreningen arbetar för att rädda hotade djur, växter och naturtyper.  
   Kraven som ställs av Bra Miljöval är hårda men går att uppnå, kraven skärps successivt för 
att göra produkterna mindre och mindre skadliga för miljön. Märkningen gäller en produkt 
vilket innefattar både varor och tjänster, exempelvis tvättmedel respektive försäkringar. Olika 
kriterier ställs för olika produktgrupper; butiker, el, försäkringar, kemiska produkter, textil, 
papper, transporter samt värme och fjärrkyla där alla har som grundidé att spara på 
naturresurserna. Den biologiska mångfalden och människans hälsa får inte hotas och material 
ska kunna återföras till naturens kretslopp, användas på nytt eller återvinnas. Kriterierna 
ställer krav på råvaran, kemikalier som används under produktionen, utsläpp och minskad 
energianvändning [46]. 
 
Idag finns det ett stort antal miljömärkningar ute på marknaden. Det finns de mer 
väletablerade märkningarna från oberoende organisationer, vilka sätter miljökrav som en 
tredje part kontrollerar innan en vara eller tjänst kan märkas, exempelvis Bra Miljöval, EU-
ecolabel, Svanen och GOTS. De andra typerna av märkningar som finns är märkningar som 
företag själva sätter på sina produkter, som då inte gått igenom någon kontroll från en 
oberoende organisation.  
   Mängden märkningar kan göra det svårt för konsumenten att veta vilka märkningar som står 
för vad. Ett exempel på en vilseledande märkning är Världsnaturfonden WWF:s Panda. 
Pandan innebär inte att varan ställts inför miljökrav utan innebär främst att en del av priset går 
till att stödja Världsnaturfondens arbete [47]. 
 
  

 

 

 

7.1 Bra Miljöval Textil 
Märkningen syftar till att minska miljöpåverkan genom att ställa krav på användningen av 
skadliga kemiska ämnen, utsläpp i luft- och vattendrag, förbrukningen av vatten och energi 
under produktion av textil från odling till fiber. Kemikalierna som används vid produktion får 
inte utgöra en hälsofara för de som arbetar med textil beredning och inte heller utgöra en 
hälsorisk för konsumenten.  
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Med kriterierna är det möjligt att märka produkter som huvudsakligen består av cellulosa och 
proteinfibrer, det är även möjligt att märka återvunnet textilmaterial och second hand 
produkter [1 s.2]. 
   Ett företag kan ansöka om licens för en produkt eller en produktgrupp hos 
Naturskyddsföreningen för att få märkningen Bra Miljöval Textil. Alla material som ingår i 
en licenserad produkt registreras som godkända för Bra Miljöval Textil och kan användas av 
licenstagaren vi nya ansökningar. I de fall en licensierad produkt består av blandmaterial, där 
andelarna av de olika materialen förändras måste en ny licens sökas. Som leverantör av 
material kan man söka intyg för att få det godkänt som underlag för Bra Miljöval Textil [1 s. 
8]. 
   Tidigare har märkningen varit indelad i stegen ”Bra Fiber” och ”Bra Beredning” där 
möjligheten funnits att få ”Bra Miljöval” även om produkten endast uppfyllt kraven för Bra 
Beredning. Under 2010/2011 har kriterierna för märkningen ”Bra Miljöval Textil” omarbetats 
och en produkt ska nu märkas med avseende på hela processen. Beroende på vilka kriterier 
som uppfylls kan produkten få ”Bra Miljöval” i nivåerna ”Klass I” och ”Klass II”, klasserna 
kan även kombineras. Ut till kund ska licenstagaren redovisa hur stor del av produkten som 
uppfyller kraven för basnivån och eventuellt för hur stor del som gör avsteg från denna nivå.   
 

7.1.1 Kriterier 
I kriterierna för Bra Miljöval Textil ställs krav på de kemikalier som används vid produktion, 
kraven gäller ämnenas giftighet för vattenlevande organismer, deras nedbrytbarhet i 
vattenmiljö samt bioackumulerbarhet. Det ställs även krav på energiåtgång, rening av 
avloppsvatten, transporter och förpackning.  
   Klass I utgör den högsta nivån med högst krav, så kallad basnivå. Klass II innebär att ett 
avsteg görs från krav i Klass I. Avsteget bedöms dock som mindre och är fortfarande ett bra 
alternativ ur miljösynpunkt. I vissa delar av kriteriedokumentet finns endast alternativ i Klass 
II, detta då det inte finns tillräcklig bra alternativ för att uppnå basnivån [1 s.7-9]. 
 

7.1.1.1 Fibrer 
Kriterierna för fiberns ursprungsmaterial är olika beroende på vilken typ av fiber som licensen 
gäller. Fibrerna kan vara naturfibrer, konstfibrer eller syntetiska fibrer av återvunnet material. 
Krav ställs där produktion av råmaterialet till fibrerna är miljöbelastande.     
   Bambufibern ligger under avsnittet stamfibrer. Det kriteriet som måste uppnås för bambun 
är att den måste komma från tredjepartscertifierade bambuodlingar eller skogsområden. 
Certifieringen ska vara utfärdad av en kontrollorganisation ackrediterad för FSC eller som är 
certifierad enligt ISO-guide 652. Detta krav gäller både framställning av naturliga bambufibrer 
och regenatfibrer av bambucellulosa. Detta kriterium är på basnivå.   
 
Originaldokument se bilaga 1, punkt 2.2.2 
 

7.1.1.2 Fiberframställning  
Kriterierna vid fiberframställningen har sin tyngd på vilka maxutsläpp som tillåts. Massan till 
regenatfibrer av cellulosa får endast blekas med helt klorfria metoder, peroxid- och 
ozonblekning är godkänt.  

                                                
2 ISO-guide 65 är en internationell standard för part som certifierar annan part [1 s.12]  
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Svavel- och kväveutsläpp till luft får i medeltal per år vara max 0,7 g svaveldioxid/kg massa 
samt 2,0 kg kväveoxider/ton massa. Vid redovisning anges i utsläppen i rent svavel respektive 
kväve omräknat i kg/m3.  
   COD halten i avloppsvatten från massaframställningen får i medeltal per år vara max 40 
kg/ton massa.  
   Fosforhalten i det renade avloppsvattnet får i medeltal per år vara max 50 g/ton massa. 
 
För att regenatfibrer framställda genom xantogenatbaserad viskosprocess ska uppnå Klass I 
ska kaliumsulfat och svavelväte återvinnas till minst 80 %. Processen får Klass II om ingen 
återvinning sker. Om ett lösningsmedel som används innehåller kemikalier vilka är med på 
listan över förbjudna ämnen, krävs att dessa återvinns till 99 %. Ett exempel är NMMO-
baserade viskosprocesser ur vilka lyocell framställs, vilken klassas som Klass I vid 
fiberframställning.  
   Svavelutsläppen från produktion får i medeltal per år vara max 25 kg/ton fibrer. 
   Utsläppen av zink i renat avloppsvatten får i medeltal per år vara max 0,3 g/kg fiberfilament 
eller stapelfiber.  
   Även spillmaterial som kardavfall och annat processavfall från stamfibern som uppfyller 
kraven nämnda i 2.1.1.1 får användas till massa för produktion av regenatfibrer av cellulosa. 
 
Originaldokument se bilaga 1, punkt 3.2 
 

7.1.1.3 Kemikalier 
Recepten för framställningen av regenatfibrer behöver inte anges vid ansökan av licens, men 
det ställs krav på att specifika kemikalier inte har använts vid tillverkningen.  
   Kemikalier som allmänt är kända och uppmärksammade för sina negativa miljö- och 
hälsoegenskaper ska inte användas i beredning av textil för att uppnå Bra Miljöval. De 
negativa egenskaperna hos de uteslutna kemikalierna kan innebära att de till exempel är 
svårnedbrytbara, giftiga, hormonstörande, allergi- och cancerframkallande. I bilaga 1, punkt 
5.1.2 redovisas de kemiska ämnen och föreningar som inte får förekomma i något 
beredningssteg. Under 5.1.3 redovisas de faroangivelser och riskfraser som kemiska ämnen 
och föreningar inte får vara klassificerade med. En sådan klassificering gör att ämnet inte är 
tillåtet i något beredningssteg. För toxicitet samt nedbrytbarhet/eliminerbarhet i vattenmiljö 
ställs krav enligt 5.1.4.  För faroangivelse/riskfraser samt eliminerbarhet i vattenmiljö ställs 
krav enligt 5.1.5.  
   Konserveringsmedel får inte tillsättas i något beredningssteg men ingredienser får innehålla 
halter upp till 0,1 viktsprocent. Konserveringsmedel som innehåller halter som är 
redovisningspliktiga måste även uppfylla tidigare ställda krav och får heller inte vara 
klassificerade med någon eller några kombinationer av faroangivelserna/riskfraserna som 
redovisas i punkt 5.1.7. 
    

7.1.1.4 Resursförbrukning och avloppsrening 
Den mängd vatten och energi som åtgår per kg färdig textil ska uppges. 
 
De beredningssteg som genererar avloppsvatten ska vara anslutna till reningsverk i eller 
utanför anläggningen.  
   COD-halten i det renade avloppsvattnet som släpps ut direkt i recipienten ska i medeltal per 
år vara <20 mg/kg textil. Om avloppsvattnet renas i ett reningsverk som tar emot vatten från 
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olika källor, krävs att COD-halten ska reduceras med i medeltal minst 90 % i 
avloppsreningsverket.   
   Efter rening skall avloppsvattnets pH vara 6-9 om inte recipientens pH avviker från detta 
intervall. Temperaturen på vattnet får max vara 40 °C.  
   I OECD-länderna3 får fosforhalten i det renade avloppsvattnet i medeltal per år vara max 
0,5 g/kg textil. Renas avloppsvattnet i ett reningsverk som tar emot vatten från olika källor, 
krävs att fosforutsläppen ska renas med i medeltal 90 %. Undantag för detta krav kan medges 
där recipienten är kvävebegränsat. Man kan även få klass II om de textila produkterna 
producerats utanför OECD-länderna, dock krävs ett GOTS-intyg för att undantaget skall gälla. 
 
Originaldokument se bilaga 1, punkt 7.1 och 7.2 
 
 
 

                                                
3 OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD är en organisation som arbetar för 
att marknadsföra policys som ska öka ekonomisk- och socialt välbefinnande för människor över hela världen. De 
sätter internationella standarder på allt från kemikaliers påverkan och kärnkraft till gurkors kvalitet [48].  
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8 RESULTAT 
 
I detta kapitel redogör författarna jämförelser mellan erhållen data samt mot riktlinjer från 
BISFA och kriterier för Bra Miljöval Textil.  
 
 
Råmaterial 
För att framställa viskos utgår man från råmaterial med högt innehåll av cellulosa. Då 
europeisk skog ger mindre skörd än skog i varmare klimat, krävs det större markanvändning 
för att tillverka massa från europeisk skog. Dessa träslag kräver inga typer av 
bekämpningsmedel eller gödningsmedel.  
   Eukalyptus som används vid både Tencel® samt viskosframställning och bambu som 
används vid viskosframställning växer i varmt klimat som ger god skörd. Dessa växter är 
snabbväxande och kan växa på mark som inte är lämpad för jordbruk. Bambun skördas för 
optimalt cellulosainnehåll efter ca fyra år och kräver inga bekämpningsmedel eller 
gödningsmedel. Eukalyptus som ska användas till viskosframställning kräver en liten mängd 
gödningsmedel dock inga bekämpningsmedel.  
   Ett bestånd av bambu tar upp fem gånger mer CO2 än ett lika stort bestånd av andra 
växttyper lämpade för regenerering av cellulosa.  
    Enligt kriterierna för Bra Miljöval krävs att använt råmaterial är certifierat av FSC.  
 
Massaframställning 
Jämförelser mellan utsläpp från Domsjö och SCA mot kriterier för Bra Miljöval. 
 
 Svaveldioxid, kg/t Kväveoxider, kg/t 
Domsjö 0,7 1,4 
SCA 0,76 1,28 
Kriterier för Bra Miljöval 0,7 2 
Tabell 8, visar utsläpp från massaproduktion till luft i Sverige jämfört med 
Naturskyddsföreningens kriterier för Bra Miljöval Textil. 
 
Att utläsa ur tabell 8 klarar svenska massatillverkare kraven för Bra Miljöval. Detta genom 
väl utvecklade reningssystem samt låg användning av fossilt bränsle.  
   Den störst bidragande orsaken till utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider är förbränning 
av fossilt bränsle. Fossilt bränsle kan användas både vid massa- och fiberframställning samt 
vid produktion av olika typer av kemikalier.  
 
 COD kg/t Kväve kg/t Fosfor kg/t 
Domsjö 36,2 0,37 0,04 
SCA 11,6 0,25 0,03 
Kriterier för Bra Miljöval 40 - 0,05 
Tabell 9, visar utsläpp från massaproduktion till vatten i Sverige jämfört med 
Naturskyddsföreningens kriterier för Bra Miljöval Textil. 
 
Utsläpp till vatten från svenska massafabriker klarar kriterierna för Bra Miljöval. I kriterierna 
ställs inga krav på kväveutsläpp till vatten.  
   Då COD-talet är ett mått på hur mycket organiskt material som släpps ut kan man från 
siffrorna i tabell 9 läsa ut att vid Domsjös massatillverkning släpps det ut 36,2 kg organiskt 
material per ton cellulosamassa.  
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Fiberframställning – Kemikalieanvändning och utsläpp 
Kemikalieanvändningen inom viskosproduktionen är stor. Då inga faktiska siffror på utsläpp 
erhållits, jämförs kriterier för Bra Miljöval med riktlinjer från BISFA.   
 
 Riktlinjer från BISFA Svenska Rayon 
Svavelsyra, H2SO4, t 0,6-1,03 0,8 
Kaustiksoda, NaOH, t 0,5-0,7 0,6 
Koldisulfid, CS2, t 0,08-0,1 0,2 
Hjälpkemikalier, t 0,005-0,0653 0,1 
Tabell 10, visar jämförelser av riktlinjer från BISFA och statistik från Svenska Rayon 2001. 
Observera att hjälpkemikalierna Zn, spinnappretering samt NaOCl är hopslagna gällande 
BISFA. 
 
I kriterierna för Bra Miljöval ställs inga krav på receptet för tillverkningen dock finns 
restriktioner på kemikalier som inte får ingå.  Det krav som ställs vid xantogenatbaserade 
viskosprocesser är att kaliumsulfat och svavelväte återvinns till minst 80 %. Återvinns de inte 
får de, enligt kriterierna i Remiss 2, klass II.  
   Enligt tabell 10 höll sig inte Svenska Rayon inom riktlinjerna från BISFA gällande CS2 
samt hjälpkemikalier. Då riktlinjerna är gjorda 2007 så kan kraven ha skärpts sedan 2001.  
   Mängden svavelsyra beror på fiberspecifikationen. Har spinnbadet en låg temperatur krävs 
ökad koncentration av svavelsyra.   
   Som kriterierna för Bra Miljöval ser ut i Remiss 2 så kan lyocell märkas med Bra Miljöval 
om lösningsmedlet NMMO återvinns till minst 99 %. Vid produktion av Tencel® återvinns 
NMMO med minst 99,5 %. 
 
 Svavel kg/t Zink g/kg COD kg/t AOX g/t 
Riktlinjer från BISFA 12,5-30 0,03-0,16 3,8-8 10-20 
Kriterier för Bra Miljöval 25 0,3 - - 
Tabell 11, visar riktlinjer för utsläpp från fiberframställning genom viskosprocessen. 
 
Svavelutsläpp till luft beror på använd mängd CS2 i processen. Ett sätt att minska 
användningen av CS2 är om man minskar temperaturen vid upplösning av xantogenatet. Ett 
annat sätt är om massaframställning och viskosproduktion är integrerade, vilket exempelvis 
sker vid framställning av viskos (Österrike). 
   Zink kan tillsättas i spinnbadet vid viskosprocessen för att ge ökad dragstyrka till fibern. 
Utsläppen av zink beror på mängden zink använd i spinnbadet och på reningsprocesser hos 
respektive viskosproducent.  
   När det gäller COD-halterna ställs inga krav för Bra Miljöval vid fiberframställningen, dock 
för den totala textilen vilket inte kan jämföras här.   
   Då klorblekning inte tillåts i kriterierna för Bra Miljöval har de inga restriktioner för AOX. 
Se tabell 11 för jämförelse mellan riktlinjer från BISFA med kriterier för Bra Miljöval. 
 
Vattenanvändning 
I kriterierna för Bra Miljöval ställs inga krav på använd vattenmängd under 
fiberframställningen dock ska använd mängd per kg färdig textil redovisas.  
   Vattenanvändningen delas upp i processvatten och kylvatten. Mängden processvatten som 
används är beroende av de lokala förhållandena i vattenmiljön samt om den använda 
processen är sluten eller öppen. Mängden kylvatten är också beroende av de lokala 
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förhållandena i vattenmiljön samt av kondensationsteknologin för spinnbadet. I tabell 12 visas 
jämförande siffror mellan riktlinjer från BISFA med Lenzings viskos- och Tencelproduktion.  
 
 Riktlinjer från BISFA Viskos 

(Österrike) 
Viskos 
(Asien) 

Tencel® 

Processvatten, m3 35-130 42 11 20 
Kylvatten, m3 189-260 403 308 243 
Tabell 12, visar vattenanvändningen för Lenzing jämfört med riktlinjer från BISFA per ton 
producerad fiber. Observera att 35 m3/ton motsvarar 35 l/kg.  
 
Den höga andelen av kylvatten för viskosfibrerna är inte lika betydande som en hög 
användning av processvatten. Detta eftersom kylvatten inte kräver lika mycket energi för 
rening och transport. Tencel® håller sig inom riktlinjerna från BISFA för kylvatten.  
   Inga av råmaterialen som behandlas i rapporten kräver konstbevattning. 
 
Energiförbrukning 
Vilken typ av energikälla som används vid massa- och fiberframställning har stor betydelse 
för total miljöpåverkan. Detta kan utläsas från studerad LCA vid jämförelse av viskos 
(Österrike) och viskos (Asien), där viskos (Österrike) endast använder sig av energi från 
biomassa och återvunnen energi som totalt sett ger en mindre miljöpåverkan, se tabell 7 under 
kapitel 6.  
   Energianvändningen enligt BISFA för produktion av ett ton stapelfibrer av viskos bör ligga 
mellan 26,1-33,2 GJ.  
   Vid Domsjös massaframställning åtgår ca 4,32 GJ/ton producerad cellulosa.  
   I LCA i tabell 4 kan energianvändningen av både icke förnybar och förnybar energi utläsas 
för de tre behandlade fibrerna viskos (Österrike), viskos (Asien) och Tencel®. Den totala 
energianvändningen är beräknad på både energi som använts under massa- och 
fiberframställningen samt vid produktion av ingående kemikalier. Detta förklara de höga 
värdena i tabellen.   
   Alla de siffror som erhållits är inte jämförbara då de alla syftar till olika delar av 
produktionen. 
  
Fiberegenskaper 
Då bambuviskosen framställs genom samma process som konventionell viskos har de två 
fibertyperna liknande egenskaper, se tabell 13. Fibrerna har även liknande tvärsnittsform där 
longitudinella fåror ger ett blomliknande tvärsnitt.  
   Lyocell har ett runt tvärsnitt och är starkare än konventionell viskos och bambuviskos. Detta 
beror på en hög grad av kristallinitet samt långa välorienterade polymerer.  
 

Tabell 13, jämförelse av de mest betydande egenskaperna för regenatfibrer [39]. 
 

 Bambu Lyocell Viskos 
Dragstyrka, torr, cN/tex 22-25 37-45 18-26 
Dragstyrka, våt, cN/tex 13-17 30-39 9-15 
Brottöjning %  14-24 12-16 15-25 
Fuktabsorption % 13 11-12 10-16 
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9 DISKUSSION 
 

 Sverige idag blir människor mer och mer miljömedvetna, detta till trots är det inte många 
som faktiskt är medvetna om var produkter och tjänster kommer ifrån. När det gäller 

textilier är medvetenheten låg om vilka processer de gått igenom, mängden kemikalier som 
använts vid produktionen och vilken vatten- och energiåtgång som krävts.  
   När människor inte har tillräckligt med kunskap inom ett visst område tar de lätt till sig ny 
information. Då en ny vara eller tjänst kommer ut på marknaden och marknadsförs som 
”miljövänlig” är det lätt att ta det till sig utan att ifrågasätta trovärdigheten. Mängden 
miljömärkningar som finns idag är ett problem, det vore bättre med färre märkningar där folk 
vet vilka krav som ställts och vad märkningen innebär. Att företag sätter sina egna 
”miljömärkningar” på produkter gör att konsumenterna blir än mer förvirrade. De kanske tror 
att de gör en god gärning för miljön genom att köpa en produkt med denna typ av märkning, 
men i själva verket kanske produkten är minst lika skadlig för miljön som vilken annan 
produkt som helst. För företag är det ett sätt att öka försäljningen då alla idag matas med 
information om att man skall tänka på miljön innan man handlar. 
   Det är viktigt att miljömärkningen ställer krav med tanke på miljön, men samtidigt är det 
viktigt att kraven är rimliga och att det faktiskt finns en möjlighet att varor och tjänster kan 
leva upp till dem. Det är bättre att kraven höjs efter hand, detta då miljömärkningen annars 
blir osynlig och inte når ut till kunder på tänkt sätt. Tanken bakom en miljömärkning är att 
göra folk medvetna om att det finns hållbara alternativ till varor och tjänster och där hänsyn 
tagits till miljön. 
 
Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval startades som ett verktyg för att ge 
möjligheten till alla konsumenter att göra miljömedvetna val. Målet att skapa ett samhälle i 
balans med naturen är att sikta högt, vilket ger möjlighet att följa utvecklingen och därmed 
ständigt höja kraven. Genom att sträva mot ett högt mål kommer man tids nog åtminstone ett 
steg på vägen.  
   Ett företag som väljer att märka sin vara eller tjänst med Bra Miljöval är ett företag som 
genuint arbetar mot en bättre miljö. Detta då det är en noggrann process, där varje enskild 
vara eller tjänst måste utvärderas och hela framställningsprocessen specificeras. Varje 
ansökan kräver tid och kostar en viss summa pengar, oavsett om produkten blir godkänd för 
märkning eller ej, vilket också visar på engagemang då märkningen inte är någon garanti för 
ökad försäljning.  
  
Märkningen Bra miljöval slutar inte vid fiberframställningen som denna rapport behandlar 
utan ställer även krav på efterföljande processer som färg och beredning. Det är vanligt idag 
att företag lanserar eko-/medvetna kollektioner som ska visa deras engagemang för miljön.  I 
dessa kollektioner ligger fokus på fibern som använts, exempelvis ekologisk bomull, men det 
klargörs inte att färg- och beredningsprocesserna också har stor inverkan på miljön.  
   För ett ”fast fashion företag” är det idag inte möjligt att märka en konfektionerad produkt, 
då omsättningen av produkter är hög och det inte finns tid att märka varan mellan produktion 
och butik för att vara först ut på marknaden. Om de valde att märka en färdig textil, redan 
färgad och slutbehandlad, skulle det göra processen mer effektiv. Då skulle även ett ”fast 
fashion företag” kunna ha produkter märkta med Bra Miljöval, då tiden för 
ansökningsprocessen skulle förkortas. Detta skulle innebära att det fanns hållbara textilier 
med hög modegrad på marknaden, vilket skulle öka spridningen av märkningen samt nå ut till 
fler målgrupper.  
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När det gäller märkning för regenatfibrer av cellulosa ställs inget krav på att uppge ingående 
kemikalier i receptet vid framställningen. Vissa kemikalier är dock förbjudna och krav på 
efterföljande utsläpp till luft och vatten ställs.  
   Författarna anser att ingående kemikalierna bör återvinnas till så stor del som möjligt då 
ingående kemikalier kan ha en negativ miljöpåverkan samt att framställningen av 
kemikalierna är miljöbelastande, även om ämnena inte är förbjudna. Att återvinna 
kemikalierna är ett måste både med tanke på miljön och för företagets lönsamhet. Många 
producenter gör det redan idag till stor del men det krävs att man specificerar till vilken 
procent för att kunna skapa medvetenheten om kemikalier och utsläpp genom hela kedjan ut 
till slutgiltig kund. Detta skulle också förenkla processen för märkning.  
 
En slutsats som kan dras är att redan vid massaframställningen används stora mängder energi 
och kemikalier som bidrar till stora utsläpp. Energikällan har stor betydelse för vilken 
påverkan massaframställningen har på miljön. Genom att ha studerat en LCA gjord för 
Lenzing AG kan slutsatsen dras att beroende på lokalisering av fabrik finns olika möjligheter 
för vilka typer av energikällor som kan användas.  
   Vid jämförelse av viskos (Asien) och viskos (Österrike) kan man se att användningen av 
icke förnybar energi är mycket större i Asien. I Europa finns hårda restriktioner på mängd 
utsläpp till luft och vatten samt många tekniskt utvecklade fabriker både med tanke på rening 
och återvinning av kemikalier och energi. Hade möjligheten till denna teknik funnits i större 
utsträckning i alla delar av världen hade mängden utsläpp minskat drastiskt samt att 
användningen av icke förnybara energikällor hade minskat.  
   I studerad LCA är energianvändningen för produktion av kemikalier inräknat i den totala 
energiåtgången och det framgår att den är av stor betydelse, både när det gäller återvinning av 
kemikalier och den totala energiåtgången för hela processen från odling till fiber. 
 
Bambuviskos framställs idag genom den konventionella viskosprocessen. Lyocellprocessen är 
en modifikation på viskosprocessen som funnits länge och än idag pågår det omfattande 
forskning på att hitta alternativa lösningsmedel, eliminera steg samt reducera mängden 
kemikalier i processen.  
   Den alternativa process som presenteras i Christer Ekelunds reseberättelse påstås ha 
eliminerat CS2. Utan att en alternativ kemikalie tillsats är det inte möjligt att xantogenering 
sker och författarna anser att processbeskrivningen inte är fullständig. Möjligheten finns att 
information om steget inte getts eller att feltolkning uppstått.  
 
Av de studerade råmaterialen ser författarna en fördel med att använda bambu. Det på grund 
av att det inte kräver några bekämpningsmedel, gödningsmedel eller konstbevattning och på 
grund av det höga upptagandet av koldioxid. Något som dock är viktigt att poängtera är att om 
fallet är så som Christer Ekelund berättar, att regeringen i Kina uppmuntrar till odling av 
bambu på jordbruksmarker, leder detta inte till en positiv utveckling av bambu som råmaterial 
vid fiberframställning.  
   Som finns att utläsa i LCA:n är det en fördel att integrera hela processen från odling till 
färdig fiber. Skulle detta ske med bambu i en välutvecklad fabrik gällande rening och 
återvinning av kemikalier samt med användning av förnybar energi skulle regenatfibrer av 
bambucellulosa kunna vara en bra fiber ur miljösynpunkt. Författarna har inte lyckats få 
information om regenererad bambu kan framställas som Tencel®, men skulle detta alternativ 
vara möjligt skulle det ge en än mer hållbar fiber.   
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10 SLUTSATS 
 
Med stöd av studerad litteratur och diskussion kan frågeställningen besvaras och följande 
slutsatser dras: 
 
Bambu är en mer hållbar råvara än andra träslag som används för regenatfibrer. Detta då den 
inte kräver bekämpningsmedel, gödningsmedel eller konstbevattning, den är snabbväxande 
och absorberar mycket koldioxid i jämförelse med andra träslag. Den trivs i näringsfattig jord 
där andra grödor inte kan odlas vilket är en förutsättning för att den ska vara hållbar.  
 
När det gäller utsläpp till luft genererar massaframställningen utsläpp i form av fossil 
koldioxid, svaveldioxid, smog samt kväveoxider. Viskosprocessen genererar utsläpp i form av 
koldioxid och svavel.  
    Utsläpp till vatten orsakas av använda kemikalier under massaframställningen i form av 
COD, kväve och fosfor samt under viskosprocessen i form av svavelsyra, zink, COD och 
AOX. 
    
Vid massaframställningen orsakas miljöbelastningen främst av kokkemikalier, vilka är 
natriumhydroxid, svavelväte, svaveldioxid samt salter av svavelsyra. Vid 
viskosframställningen orsakas miljöbelastningen av natriumhydroxid, koldisulfid, svavelsyra 
och zink. 
   Alla de ingående kemikalierna återvinns om möjligt, men kommer någon gång under sin 
livstid orsaka någon form av miljöbelastning. 
 
Vattenåtgången specificeras i processvatten respektive kylvatten. Inga genomsnittliga siffror 
har tillhandahållits på vattenåtgång per kg fibrer dock bör den ligga mellan 35-130 m3 för 
processvatten och 189-260 m3 för kylvatten enligt riktlinjer från BISFA räknat per ton fibrer. 
För studerade fibrer från Lenzing kan exakta siffror avläsas i avsnitt 6.1.3. 
 
Inga exakta siffror har erhållits gällande energiförbrukningen för framställningen av 
viskosfibrer dock bör energiförbrukningen för ett ton stapelfibrer av viskos, enligt BISFA, 
ligga mellan 26,1-33,2 GJ per ton stapelfibrer.  
 
Utsläppen från viskosprocessen är i allmänhet betydligt större än utsläppen från 
lyocellprocessen. Men beroende på möjligheten till återanvändning av kemikalier och energi 
samt rening av utsläpp till luft och vatten kan viskosprocessen vid integrerade processer göras 
bättre än lyocell, exempelvis som med viskos Österrike.  
 
Enligt studerad litteratur framställs bambuviskos genom den konventionella viskosprocessen. 
Ingen information har tillhandahållits om att bambu idag går att applicera på någon annan 
regenereringsprocess.   
 
Sammanfattningsvis vill författarna påpeka att om regenererad bambu framställs som den görs 
idag är den ingen hållbar fiber, men sker framställningen i en integrerad process där 
kemikalier och energi återvinns samt rening av utsläpp till luft och vatten sker, kan 
bambuviskos bli en hållbar fiber för framtiden.  
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10.1 Förslag för framtiden 
Efter att ha studerat litteratur, jämfört resultat samt diskuterat ämnet kvarstår frågor om 
framtidens massa- och fiberframställning. Forskning som pågår angående alternativa 
lösningsmedel har stor betydelse för framtidens viskosprocesser. Ett effektivt alternativ skulle 
kunna minska kemikalieåtgång, utsläpp till luft och vatten, därmed göra bambuviskos/viskos 
till ett mer hållbart alternativ till bomull. 
   Som en vidareutveckling av kriterierna för Bra Miljöval Textil ser författarna att 
viskosprocessen inte ska kunna märkas om inte producenten kan redogöra för rening och 
återvinning av kemikalier och energi.  
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BILAGA 1 – UTDRAG KRITERIEDOKUMENT 
BRA MILJÖVAL TEXTIL (REMISS 2) 
2.2 Stamfibrer  - lin, hampa, bambu, allo, nässla, ramie, sisal, jute, m fl 
 
2.2.1 Lin och hampa ska ha odlats ekologiskt eller komma från karensodling. Certifieringen 
av odlingen ska vara utförd av kontrollorganisation ackrediterad för IFOAM eller som är 
certifierad enligt ISO-guide 65.  
 
2.2.2 Bambu ska komma från tredjepartscertifierade bambuodlingar eller skogsområden. 
Certifieringen ska vara utförd av kontrollorganisation ackrediterad för FSC eller som är 
certifierad enligt ISO-guide 65. Bambu kan användas för att producera stamfibrer eller 
regenatfiber, så kallad bambuviskos. 
 
FSC (Forest Steward Ship Council) arbetar för en hållbar förvaltning av skog.  
Med regenatfibrer avses t.ex. typerna xanthogenatbaserad viskos och N-metylmorfolin-N-oxidbaserad viskos.  
 

2.2.3 Konventionellt odlade stamfibrer är tillåtna, då dessa generellt har låg miljöpåverkan i 
odlingssteget.  
Klass II 
 
2.2.4 Skörd av vegetabilisk råvara från naturen för framtagning av stamfibrer, ska ha 
genomförts enligt reglerna för Fair Wild Foundation.  
 
 
3.2 Regenatfibrer av cellulosa 
 
Råvaran till regenatfibrer av cellulosa kan ha olika ursprung såsom timmer, bambu mm. 
Cellulosan löses upp och spinns ut till oändligt långa och tunna fibrer (filament). Dessa kan 
sedan kapas till stapelfibrer i definierade längder. Olika typer av viskos hör till gruppen 
cellulosabaserade regenatfibrer.  
 
3.2.1 Spillmaterial som kardavfall och annat processavfall från frö- och stamfibrer och som 
uppfyller kraven i avsnitt 2, får användas till massa för produktion av regenatfibrer av 
cellulosa. 
 
3.2.2 Massan till regenatfibrer av cellulosa får endast blekas med helt klorfria metoder i 
enlighet med krav i avsnitt 5.1.2. Till dessa metoder räknas peroxid- och ozonblekning. 
 
3.2.3 Svavel- och kväveutsläppen till luft får i medeltal vara max 0,7 g svaveldioxid/kg massa 
och år, samt 2,0 kg kväveoxider/ton massa och år, räknat som rent svavel och kväve. 
 
3.2.4 COD halten i avloppsvatten från massaframställning får i medeltal vara max 40 kg/ton 
massa och år. Kraven i avsnitt 7.2 ska också uppfyllas för det renade vattnet. 
 
3.2.5 Fosforhalten i det renade avloppsvattnet får i medeltal vara max 50 g/ton massa och år. 
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3.2.6 Vid xanthogenatbaserade viskosprocesser ska kaliumsulfat och svavelväte återvinnas till 
minst 80%.  
 
Xanthogenat är salter och alkylestrar av xanthatsyra eller ditiokolsyra. 
 
3.2.7 Xanthogenatbaserade viskosprocesser utan återvinning av kaliumsulfat och svavelväte.  
Klass II 
 
3.2.8 Svavelutsläppen från produktion av regenatfibrer får i medeltal max vara 25 kg/ton fiber 
och år.  
 
3.2.9 Lösningsmedel för produktion av regenatfibrer av cellulosa undantas krav 5.1.2, men 
ska då återvinnas med minst 99%.  
 
Ett exempel är N-metylmorfolin-N-oxid-baserade viskosprocesser där fibern lyocell framställs. 
 
3.2.10 Enzym från genmodifierade mikroorganismer tillåts för bio-polishing av 
regeneratfibrer av cellulosa. Enzymerna ska dock vara fria från rester av mikroorganismerna 
som användes i tillverkningen.  
 
Bio-polishing av viskosmaterial innebär att noppor av cellulosa bryts ned av enzymet. En slätare yta erhålls. 
 
3.2.11 Utsläpp av zink i renat avloppsvatten får i medeltal max vara 0,3 g/kg fiberfilament 
eller stapelfiber och år. Kraven i avsnitt 7.2 ska också uppfyllas för det renade vattnet. 

 
5 Kemikalier 
 
Licenstagaren ska säkerställa att nedanstående krav uppfylls, men behöver inte lämna in 
testresultat enligt de analysmetoder som anges under respektive krav om det inte framgår av 
ansökningshandlingarna att detta är obligatoriskt. De i bilaga 4 angivna analysmetoderna 
används för att verifiera kraven i samband med stickprovskontroller och revision.  
För att en bedömning av ansökan ska kunna ske är det viktigt de dokument som skickas in 
innehåller efterfrågad information som möjliggör granskning enligt kriterierna. 
Säkerhetsdatablad för kemikalier och färger upprättade i enlighet med det globala 
klassificeringssystemet GHS är till stor hjälp vid bedömningen, men innehåller inte alltid 
tillräcklig med efterfrågad information, om så är fallet måste kompletterande dokumentation 
skickas in. I länder där det globala klassificeringssystemet GHS inte tillämpas för 
säkerhetsdatablad, måste licenstagaren försäkra sig om att information fås fram på annat sätt. 
 
5.1 Recept och ingredienser 
 
5.1.1 Samtliga aktivt tillsatta ingredienser i varje beredningssteg, förutom i framställningen av 
konstfiber samt filmer och dylikt, ska redovisas med handelsnamn och huvudleverantör i 
beredningsrecept.  
Ingrediens definieras som ett rent kemiskt ämne, kemiska föreningar eller en blandning av 
flera kemiska ämnen eller föreningar. Varje ingrediens har ett handelsnamn. 
Beredningssteg är alla de tillverkningsmoment som ingår i framställningen av en textil 
produkt t.ex. extraktion av stamfibrer, spinning, stickning eller vävning, tvättning, blekning, 
färgning, slutbehandling, konfektionering. 
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Konstfiber är fibrer framställda på konstgjord väg t.ex. regenatfibrer, syntetfibrer, glasfibrer. 
 
5.1.2 Förbjudna ämnen 
Nedan listade kemiska ämnen och föreningar får inte förekomma i något beredningssteg, om 
inte annat krav i kriterierna för Bra Miljöval textil definierar ett undantag. Detta gäller även i 
de fall ämnena och föreningarna är del av en ingrediens eller kan spjälkas från en ingrediens.  
Redovisningsplikt gäller om ämnet förekommer i halter av 0,1viktprocent eller högre. 
 
Aromatiska lösningsmedel 
Bensen, toluen och xylen 
Metaller, inklusive halvmetallen arsenik och exklusive järn 
Halogenerade lösningsmedel 
Halogenerade fenoler och deras salter  
Halogenerade monomerer 
Organiska halogen föreningar 
Ftalater 
Alkylfenoletoxilater (APEOer)  
Hypoklorit eller andra klorbaserade blekmedel  
Etandiamintetraättiksyra (EDTA)  
Propan-1,2-dinitriloättiksyra (DPTA)  
Aminotriättiksyra (NTA)  
Kvartenära ammoniumföreningar 
n-Alkylbensen sulfonat (LAS)  
α-metyl-ester-sulfonat (α-MES)  
Kortkedjiga aldehyder såsom acetaldehyd, formaldehyd och glyoxal  
Organiska tennföreningar  
Ammoniak eller ammonium  
Polyvinylklorid (PVC) 
Perfluorerade kolföreningar såsom PFOS och PFOA 
 
Med metaller och halvmetaller avses de ämnen för vilka ETAD har gränsvärden för färger och pigment, undantaget järn.  
 
5.1.3 Faroangivelser/riskfraser. 
Kemiska ämnen och föreningar får inte vara klassificerade med någon eller några 
kombinationer av faroangivelserna/riskfraserna (H och CLP-fraser enligt GHS och EU-
förordning 1272/2008, samt R-fraser enligt EU direktiv 67/548/EEG) nedan.  
Redovisningsplikt gäller om ämnet förekommer i halter av 0,1viktprocent eller högre. 
 
H330, R26, Mycket giftig vid inandning 
H310, R27, Mycket giftig vid hudkontakt 
H300, R28, Mycket giftig vid förtäring 
EUH070, H370, R39, Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador 
H351, R40, Misstänks kunna ge cancer 
H350, R45, Kan ge cancer 
H340, R46, Kan ge ärftliga genetiska skador 
H372/H373, R48, Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering 
H350i, R49, Kan ge cancer vid inandning 
H400, R50, Mycket giftig för vattenlevande organismer 
R56, Giftigt för marklevande djur 
R57, Giftigt för bin 



 
 
 
 

 
 

46 

R58, Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön 
R59, Farligt för ozonskiktet 
H360F, R60, Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga 
H360D, R61, Kan ge fosterskador 
H361f, R62, Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga 
H361d, R63, Möjlig risk för fosterskador 
H371, R68, Möjlig risk för bestående hälsoskador 
 
5.1.4 Toxicitet samt nedbrytbarhet/eliminerbarhet i vattenmiljö.  
Kemiska ämnen eller föreningar ska uppfylla någon av de kombinationer som avser toxicitet 
(LC50 eller EC50) och nedbrytbarhet/eliminerbarhet som anges nedan. Bedömningen av hur 
kravet efterlevs baseras på den trofinivå för vilken toxiciteten är högst. Alla kända trofinivåer 
ska redovisas, dock minst en.  
Redovisningsplikt gäller om ämnet förekommer i halter av 0,1viktprocent eller högre. 
LC50 eller EC50 större än 100 mg/L och inget krav på nedbrytbarhet. 
LC50 eller EC50 10-100 mg/L och nedbrytbart till minst 60-95% på 28 dagar beroende på 
testmetod. 
 
Nedbrytbarhet syftar på hur mycket av ett ämne som brytas ned genom biologiska och icke-biologiska processer i ett vatten som skall likna 
vanligt vatten i naturen. 
Eliminerbarhet är ett mått på reduktion av löst organiskt kol DOC (Dissolved Organic Carbon) enligt det standardiserade nedbrytbarhetstestet 
OECD 303 A. Testet simulerar förhållanden i ett avloppsreningsverk. 
Trofinivån betecknar en organisms position i ett ekosystems näringsväv. I säkerhetsdatablad redovisas vanligen toxicitetsdata för de trofiska 
nivåerna alg (primärproducent), planktoniskt kräftdjur (oftast Daphnia) (primärkonsument) och fisk (sekundärkonsument). 
 
5.1.5 Faroangivelser/riskfraser samt eliminerbarhet i vattenmiljö. 
Kemiska ämnen eller föreningar klassificerade med någon eller några kombinationer av 
faroangivelserna/riskfraserna tillåts enbart om ämnena eller föreningarna är eliminerbara till 
minst 80% på 28 dagar enligt OECD 303 A eller ISO 11733. Dessutom ska reningsverket röta 
slammet från reningsprocessen.  
Redovisningsplikt gäller om ämnet förekommer i halter av 0,1viktprocent eller högre. 
R51, giftig för vattenlevande organismer  
R52, skadligt för vattenlevande organismer  
H413, R53, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön  
H411 och H412 
R51-R53 och R52-R53  
 
Ämnen eller föreningar som är svårnedbrytbara, fettlösliga och därmed lättupptagliga i organismer, samt är giftiga för vattenlevande 
organismer kan klassificeras med R53.  
 
5.1.6 Biocida ämnen och föreningar får inte tillsättas i något beredningssteg eller vid 
transport.  
I ingredienser får konserveringsmedel förekomma i halter upp till 0,1 viktsprocent. 
I alginat- och stärkelsebaserade produkter får konserveringsmedel finnas i halter upp till 0,5 
viktsprocent. 
Konserveringsmedel som finns i ingrediensen i halter som är redovisningspliktiga enligt 
föreskrifter för säkerhetsdatablad (EU-förordning 1272/2008, GHS, eller EU direktiven 
2001/58/EEC och 1907/2006/EEC) ska uppfylla kraven 5.1.2 och 5.1.4 - 5.1.6.  
 
Med biocida ämnen och föreningar menas ämnen och föreningar som motverkar tillväxt av mikroorganismer, svamp och skadedjur. 
Alginat är en produkt som utvinns från brunalger. 
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5.1.7 Konserveringsmedel får inte vara klassificerade med någon eller några kombinationer av 
faroangivelserna/riskfraserna, om de finns i ingrediensen i halter som är redovisningspliktiga 
enligt föreskrifter för säkerhetsdatablad (EU-förordning 1272/2008, GHS, eller EU direktiven 
2001/58/EEC och 1907/2006/EEC).  
H334, R42, kan ge allergi vid inandning,  
H317, R43, kan ge allergi vid hudkontakt  
___________________________________________________________________________
_______ 
Motivering till kraven 
 [5.1.2] Kemikalier som allmänt är kända och uppmärksammade för sina negativa miljö- och hälsoegenskaper ska inte användas i beredning 
av textil för Bra Miljöval. De negativa egenskaperna hos de uteslutna kemikalierna kan innebära att de t.ex. är svårnedbrytbara, giftiga, 
hormonstörande, allergi- och cancerframkallande.  
 [5.1.4] Ju giftigare ett ämne är för vattenlevande organismer, desto högre krav ställs på att det är nedbrytbart.  
[5.1.5] Säkerhets- och riskfrasen H413 och R53 används för ämnen som är bioackumulerbara. Dessa är särskilt allvarliga då de stannar kvar 
länge i ekosystemen och kan koncentreras i de organismer som befinner sig i de högre delarna av ett ekosystems näringspyramid. Säkerhets- 
och riskfrasen H413 och R53 tar emellertid inte hänsyn till ett ämnes ”eliminerbarhet” i vattenrening. 
[5.1.6] Konserveringsmedel är ofta mycket giftiga, men är nödvändiga i vissa ingredienser, särskilt de av vegetabiliskt eller animaliskt 
ursprung, för att motverka nedbrytning från bakterier och svampar. Ingredienser av alginat och stärkelse är extra känsliga. 
[5.1.7] Ett flertal konserveringsmedel är starkt allergiframkallande. Sådana konserveringsmedel kan utgöra en arbetsmiljörisk och en risk för 
konsumenten. 
 

7 Resursförbrukning och avloppsrening 
 
Detta avsnitt efterfrågar information om bland annat resursförbrukning samt innehåller 
generella krav på rening av avloppsvatten, vilka gäller för alla beredningsprocesser som 
genererar avloppsvatten. Specifika krav på rening av avloppsvatten för fiberframställnings- 
och beredningsprocesser finns i avsnitten 4 och 6. 

 
7.1 Förbrukning av vatten och energi  
 
7.1.1 Mängden vatten som åtgår per kg färdig textil vid våtberedningen ska uppges. 
7.1.2 Energi som åtgår per kg textil vid våtberedningen ska uppges samt vilka typer av 
energikällor som används av produktionsenheten. 
 
7.2 Avloppsvatten  
 
7.2.1 Mängden avloppsvatten som i medeltal bildas per kg stamfibergröda eller textil ska 
uppges. 
7.2.2 Beredningssteg som genererar avloppsvatten ska vara anslutna till reningsverk. 
Reningsverket ska finnas i anläggningen där beredningssteget utförs eller utanför 
anläggningen. Färgerier där färger och hjälpkemikalier av naturligt ursprung används, 
behöver bara vara anslutna till ett biologiskt reningssteg. Industriella färgningsprocesser med 
syntetiska färger och hjälpkemikalier ska ha minst två steg i reningsprocessen. 
Kemikalier med naturligt ursprung utvinns direkt ur växt- eller djurmaterial.  
7.2.3 COD-halten i det renade avloppsvattnet som renats i produktionsanläggningen och 
släpps direkt ut i recipient ska i medeltal vara < 20 mg/kg textil och år. Om avloppsvattnet 
renas i avloppsreningsverk som tar emot avloppsvatten från många källor, gäller att COD ska 
reduceras med i medeltal minst 90% i avloppsreningsverket. 
7.2.4 Avloppsvattnets pH ska efter rening vara 6-9, om inte recipients naturliga pH avviker 
från detta intervall.  
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7.2.5 Avloppsvattnets temperatur får vara max 40 ºC, om inte recipienten naturligt har högre 
temperatur.  
7.2.6 I OECD-länder får fosforhalten i det renade avloppsvattnet i medeltal vara max 0,5 g/kg 
textil och år. Om avloppsreningsverket tar emot avloppsvatten från många källor, gäller att 
fosforutsläppen ska renas med i medeltal minst 90%. Undantag för detta krav kan medges där 
recipienten är kvävebegränsad.  
Kvävebegränsning råder när Redfield-kvoten (N:P) i recipienten är ≤16. 

7.2.7 Undantag för kravet på fosforhalt görs för textila produkter som har producerats utanför 
OECD-länderna och som innehar GOTS-intyg.  
Klass II  
7.2.8 Kopparhalten i det renade avloppsvattnet ska i medeltal vara ≤ 0,5 mg/L och år. 
 
7.3 Förbättringsarbete ur ett miljöperspektiv  
 
7.3.1 Licenstagen ska bifoga skriftlig information om hur produktionsenheter som utför 
våtberedningsprocesser arbetar med att reducera vatten- och energiförbrukning per kg textil, 
minimerar avfall samt utsläpp av avloppsvatten. 
___________________________________________________________________________
_______ 
Motivering till kraven 
 [7.2]  Avloppsvatten från produktionsenheter med stor produktionsvolym med syntetiska beredningskemikalier, kräver fler reningssteg för 
att uppnå acceptabel vattenrening än i mindre anläggningar med icke-syntetiska beredningskemikalier. Skiljer sig pH och temperatur mellan 
avloppsvattnet och det vatten avloppsvattnet släpps ut i, kan detta orsaka problem för de växter och djur som lever där. Fosfor kan orsaka 
övergödning om det släpps ut i miljön.  Kopparutsläpp från bland annat färgningssteg ska vara så små som möjligt, eftersom koppar är 
mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
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BILAGA 2: FSC:s 10 grundprinciper 
 
FSC:s tio grundprinciper lägger grunden för ett ansvarstagande skogsbruk och gäller över hela 
världen, för all FSC-certifierad skog. Hur principerna ska förverkligas anpassas till lokala och 
regionala förutsättningar. Skillnader i klimat, traditioner och markförhållanden ger skilda 
förutsättningar för ett ansvarsfullt bruk av skogen. De övergripande principerna anpassas till 
lokala eller regionala förutsättningar i nationella eller regionala standarder. Sverige har till 
exempel en egen skogsbruksstandard. Den har tagits fram av Svenska FSC, i samråd mellan 
miljöintressen, sociala intressen och ekonomiska intressen. 
Standarderna utvecklas lokalt, men måste godkännas internationellt. Det innebär en garanti 
för att FSC:s grundprinciper alltid uppfylls, i alla FSC standarder. FSC ska betyda samma sak 
överallt i världen. 
 
Principerna 
 
1. Överensstämmelser med lagar och FSC:s principer Skogsbruket ska respektera alla 
tillämpliga lagar i landet där det äger rum. Internationella avtal och överenskommelser som 
landet förbundit sig att följa ska också respekteras. Skogsbruket ska drivas i 
överensstämmellse med alla FSCs Principer och Kriterier. 
 
2. Ansvar beträffande ägande- och nyttjanderätter Långsiktiga ägande- och nyttjanderätter 
till mark och skogsresurser ska vara klart definierade, dokumenterade och lagligt fastställda. 
 
3. Urbefolkningars rättigheter Urbefolkningars lagliga eller hävdvunna rättigheter att äga, 
nyttja och sköta sina marker, territorier och resurser ska erkännas och respekteras. 
 
4. Förankring i samhället och arbetarnas rättigheter Skogsbruket ska bibehålla eller 
förstärka de lokala samhällenas och de anställdas sociala och ekonomiska välfärd. 
 
5. Skogens nytta Skogsbruket ska uppmuntra effektivt nyttjande av skogens mångfald av 
produkter och värden för att säkerställa ekonomisk livskraft och ett vitt spektrum av 
miljömässiga och sociala nyttigheter. 
 
6. Påverkan på miljön Skogsbruket ska bevara biologisk mångfald och därmed förbundna 
värden, vattenresurser, jordar samt unika och känsliga ekosystem och genom detta 
upprätthålla skogens ekologiska funktioner och integritet. 
 
7. Skötselplaner En plan avpassad efter brukningsåtgärdernas omfattning och intensitet ska 
upprättas, följas och àjourhållas. De långsiktiga skogsbruksmålen, och hur de nås, ska finnas 
klart angivna. 
 
8. Uppföljning och utvärdering Skogstillstånd, avkastning av skogsprodukter, leveransvägar 
och skötselåtgärder, och därvid förbundna sociala och miljömässiga konsekvenser, ska följas 
upp och utvärderas i former som anpassas efter brukningsåtgärdernas omfattning och 
intensitet. 
 
9. Skogar med högt bevarandevärde Urskogar, skogar av naturskogskaraktär och områden  
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av stor miljömässig, social eller kulturell betydelse ska bevaras. Sådana områden får inte 
ersättas med trädplanteringar eller övergå i annan användning. 
 
10. Plantageskogsbruk Plantager ska planeras och skötas i överensstämmelse med FSCs 
Principer och Kriterier 1-9, samt i enlighet med Kriterierna under princip 10. Plantagerna kan 
bidra till att tillfredsställa världens behov av skogsprodukter och medföra social och 
ekonomisk nytta i olika avseenden, och de ska vara ett komplement till skötsel av naturliga 
skogar, och minska trycket mot dessa. 
  
Källa: FCS Sverige (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.fsc-sverige.org/om-fsc/fscs-10-
grundprinciper (2011-05-23) 
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