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Vad är SKF?
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SKF vid Säveån

Presenter
Presentation Notes
SKF i Göteborg ligger vid Gamlestaden. Genom SKF:s område rinner Säveån. Vi har idag verksamhet på båda sidor om ån, men planen är att successivt flytta över verksamhet från norra sidan för att samla den söder om ån, ett arbete som redan påbörjats.
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SKF –
 

ett världsföretag

Grundat: 1907

Försäljning 2008: 63 361 miljarder kr

Antal anställda: 44 799

Tillverkningsplatser: 110 st
 

i 28 länder

SKF ha representation: i över 130 länder

Försäljning:
 

15 000 platser i världen

Globala certifikat:
 

ISO 14001 (miljö)

OHSAS 18001 (arbetsmiljö)

Presenter
Presentation Notes
1907 - Sven Wingquist uppfinner första självinställande kullagret, det sfäriska kullagret, och samma år grundas SKF
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Förse världen med 
SKFs kunskap

SKF-koncernens vision
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Vad är SKFs kunskap?

Presenter
Presentation Notes
I Göteborg omfattar verksamheten i huvudsak;

tillverkning av rullningslager�   och komponenter till lager

 montering av mekatronik

 packning av reparationssatser�   till bilar
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Huvudsakliga processer i Göteborg

•
 

Formning (skärande bearbetning, pressning)

•
 

Ytfinish
 

(slipning, trumling, polering)

•
 

Materialegenskaper (härdning)

•
 

Montering

•
 

Rengöring, ytbehandling, rostskydd

•
 

Packning, lagring, transport
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SKF:s
 

miljöarbete
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SKF Care

Medarbetaromsorg

SamhällsomsorgMiljöomsorg

Företagsomsorg

BeyondZeroTM

0

2

4

6

8

10

12

14

2003 2004 2005 2006 2007 2008

SKF Care

Operating margin

Presenter
Presentation Notes
SKF har myntat begreppet ”SKF CARE”. Det sammanfattar SKF:s hållbarhetsarbete, som omfattar omsorg om businessen, som givetvis är en grundläggande förutsättning för företagets fortlevnad, såväl som omsorg om SKF:s medarbetare, miljön och det samhälle SKF verkar i.

SKF har generellt en positiv inställning till en drivande miljölagstiftning, som innebär en successiv förbättring, på lika villkor för alla aktörer på marknaden och SKF vill vara delaktigt i en positiv samhällsutveckling.

SKF är ISO 14001-certifierat globalt sedan 1998 och driver ett aktivt utvecklingsarbete när det gäller miljöfrågor inom industrin, i andan av ständiga förbättringar
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BeyondZeroTM

Ökat miljövärde hos kunden när produkten är i drift
•

 

Energieffektiva lager
•

 

Mekatronik i svetsrobotar
•

 

Reglage i fönsterfasader
•

 

Elektroniskt styrda gasreglage för flyg
•

 

Kundbehovsanalys för energi och hållbarhet

Minimerad miljöpåverkan i SKFs

 
produktionsprocess
Reducerad energianvändning
•

 

Energianvändningsutbildning + 
verktygslåda för energianvändning

•

 

Energieffektiva pumpar
•

 

Energieffektiva motorer
•

 

Värmeåtervinning
•

 

Förbättrade  fönstertätningar
Minskat koldioxidutsläpp
•

 

Solenergi vid anläggningar
•

 

Inköp av förnybart energi

0

-

+
BeyondZero

Presenter
Presentation Notes
2005 myntad SKF begreppet BeyondZero.

Det innebär att genom att arbeta aktivt med att reducera vår egen negativa påverkan på miljön och samtidigt uppfinna och utveckla produkter och lösningar för att hjälpa våra kunder att nå deras energieffektiviseringsmål kan vi nå BeyondZero - d v s vår positiva bidrag genom produkter och lösningar är större än vårt negativa avtryck i miljön.

Hela BeyondZero-konceptet bygger på en global systemsyn, som vi tycker är grundläggande när man pratar miljö.




2009-04-14 © SKF Group  Slide 11

Hur påverkar SKF Säveån idag?

• Utsläpp av renat sköljvatten från en ytbehandlingsprocess

• Uttag av vatten för kylningsändamål

Presenter
Presentation Notes
Hur påverkar SKF Säveån idag?

Till recipienten Säveån släpper vi i dagsläget ut renat sköljvatten från en av våra ytbehandlingsprocesser, fosfateringen. Det renade vattnet innehållande en del (låga halter) metaller, främst mangan samt fosfor och olja. Vår långsiktiga inriktning är slutna processer för att minimera utsläpp av föroreningar till luft eller vatten. Men än är vi inte riktigt framme.

Vi använder också vattnet från Säveån för kylning av en del av våra processer.

I ett perspektiv där vi i allt högre utsträckning skall kunna förse samhället med produkter som gynnar den allmänna utvecklingen och som innebär säkerställande av arbetstillfällen, krävs både flexibilitet (för att möjliggöra en behovsanpassning av processer och produkter) och systemtänkande.

SKF funderar mycket i systemperspektivet bl a när det gäller energi. Som jag nämnde använder SKF idag vatten från Säveån för kylning av vissa av våra processer. Hur ser den eventuella miljöpåverkan som det kan innebära för Säveån ut jämfört med miljöpåverkan från andra kylalternativ; t ex lokal el-driven kylanläggning med kylmedium eller kanske fjärrkyla som kräver energi för framställning och som skall transporteras i ledningar, med de förluster som det innebär?

Eller när vi jobbar med slutna processer, för att undvika lokala utsläpp, så uppstår det nästa alltid, förr eller senare, avfall i processen som måste tas omhand. Avfallshantering innebär transporter och någon form av återvinnings- eller destruktionsprocess som vanligen betyder emissioner i sig. Hur ser den totala miljöpåverkan ut för respektive alternativ?

Svaren är inte alltid självklara, men vi måste i alla fall ställa oss frågan och ta med den aspekten även i samhällets planeringsprocesser!

Efter vad jag har sett av miljökonsekvensbeskrivningen har man gjort ett försök att värdera påverkan av föreslagna åtgärder på de nationella miljömålen och det är ett steg i rätt riktning. Det är viktigt att behålla tänka även när det blir dags för miljökonsekvensbeskrivningar för lokala åtgärder!
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Underlätta industrins anpassning till 
vattendirektivet

Förutsägbara konsekvenser 
-

 

utifrån nu tillgängligt material är såväl de tekniska som ekonomiska          
konsekvenserna svårbedömda –

 

utökad konsekvensanalys behövs

Tid för anpassning
-

 

det är inte långt till 2015, bra att tidpunkten för måluppfyllelse ofta satts 
till 2021, men räcker det?

Presenter
Presentation Notes
Eftersom vissa förbättringsåtgärder kan kräva stora investeringar, behöver industrin tid för att kunna anpassa sig till ny krav, och därför är det viktigt för oss att i ett så tidigt skede som möjligt kunna förstå vad nya lagar och regler får för konsekvenser för industriverksamheten. 

När det gäller vattendirektivet och det relativt översiktliga material som finns framme idag, är det svårt för oss att utvärdera hur vi kommer att påverkas av miljökvalitetsnormerna, t ex hur tillåtna utsläppsnivåer kommer att se ut framöver och vilka kostnader restriktioner skulle kunna komma att medföra för industrin. Generellt finns miljökonsekvensbeskrivningar för föreslagna åtgärdsprogram, om än på väldigt översiktlig nivå än så länge, men jag saknar en konsekvensbeskrivning i ett vidare perspektiv (och på mer detaljerad nivå); hur kommer verksamheter inom avrinningsområdet att påverkas när det gäller tillstånd, krav på reningsutrustning etc. De ekonomiska konsekvenserna som finns beskrivna i materialet i dagsläget berör endast kostnader för offentliga aktörer, och jag skulle gärna se att man även vägde in de ekonomiska följderna för verksamhetsutövare och enskilda.

När det gäller tidsperspektivet, så känns det inte långt till 2015, och jag misstänker att ni har samma känsla! Det är bra att tidpunkten för måluppfyllelse har satts till 2021 i många fall, men räcker det för att hinna genomföra föreslagna utredningar, ta fram åtgärdsprogram, upprätta konsekvensanalyser och genomföra åtgärderna? Det känns tufft!
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Viktigt för fortsatta arbetet med vattendirektivet

• Systemtänkande 

• Bredare och mer detaljerad konsekvensanalys 

Presenter
Presentation Notes
Systemtänkandet - vi tycker att det är viktigt att hela tiden se helheten, och inte tappa bort det när man jobbar för miljön utifrån ett specifikt (vatten)direktiv.

Konsekvensanalys - i en bredare mening än bara miljökonsekvenser, konsekvenser för samhället i stort och på en mer detaljerad nivå, så att de kan utvärderas för olika aktörer
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