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PRODUKTIONS- OCH 
KONSUMTIONSRELATERAD MILJÖDATA

VÄLKOMMEN TILL WORKSHOP OM

STOCKHOLM - 4 FEBRUARI, 2016

TID: 10.00-16.00
LOKAL: SP konferensrum, Drottning Kristinas 
väg 26, Stockholm

ARRANGÖRER 

Swedish Life Cycle Center och 
Naturvårdsverket

Naturvårdsverket och Swedish Life Cycle Center bjuder nu in till en första workshop mellan framförallt 
myndigheter och företag för att öka förståelsen för och samarbetet inom ramen för produktions- och 
konsumtionsrelaterad miljödata. Deltagandet är kostnadsfritt. En andra avslutande workshop kommer 
att hållas i maj.

Carbon Footprints, livscykelanalyser, Product Environmental Footprints, Organization Environmental 
Footprints, miljövarudeklarationer, miljömärkning, hållbarhetsrapportering, miljömålsuppföljning, 
funktionsupphandling, miljöanpassad produkt och processutveckling… Listan kan göras längre och 
gemensamt för alla är att de har ett livscykelperspektiv och behöver information om miljöpåverkan 
från energiproduktion, -distribution och -användning.

The Swedish Life Cycle Center har i uppdrag att ta fram en forsknings- och innovationsagenda med 
målet att samordna och tillhandahålla energirelaterad livscykelanalysdata för svenska förhållanden. 
Projektet pågår mellan september 2015 till och med maj 2016 och finansieras av Energimyndigheten. 

För att kunna utföra uppdraget behövs en ökad förståelse för olika intressentgruppers tillgång och 
behov av öppen livscykelanalysdata för att finna möjligheter till effektiv samordning och ökad 
datakvalitet för att underlätta användningen och förbättra jämförbarhet och förståelsen för 
livscykelanalyser bland företag och myndigheter. 

På workshopen kommer projektgruppen ge en bakgrund till projektet, samt presentera en 
omvärldsbild över internationella pågående satsningar och nationella liknande initiativ. Vi kommer att få 
ta del av olika intressenters arbete med data för att ge en ökad konkurrenskraft samt lyfta olika behov. 
Vilken ”benchmark” data bör tillhandahållas för att gynna svenska aktörers konkurrenskraft och för att 
följa upp svenska miljömål? Detta är några punkter som kommer belysas i både presentations- och 
diskussionsform och vi ser nu gärna att samla olika intressenter i Sverige med målet att ta fram en 
nationell agenda med rekommendationer för fortsatt arbete.

För frågor är det välkommet att kontakta Swedish Life Cycle Center, lifecyclecenter@chalmers.se, 
031 772 56 40.

ANMÄLAN 
Click here!

sista dag för anmälan 28 jan
Välkommen!

MER INFORMATION 
OM PROJEKTET

Click here! 

https://docs.google.com/forms/d/1oaRnNAB9bo7bniTOKy-Q-zABoBy7C-LcX_lbkFu_8GU/viewform
http://lifecyclecenter.se/project/national-lca-data-strategy/ 

