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Er Big Data også
Big Business?
v/Lars Germann, Centerchef

Big data er et begreb, som omtales
stadig hyppigere. De fleste har måske
en idé om, hvad det dækker over, men
sidder også med en fornemmelse af,
at det er et meget diffust begreb og
primært for store virksomheder med
tilhørende store ressourcer. Det kan
være potentielt farligt at negligere
betydningen, fordi digitaliseringen
omtales som den 4. industrielle revolution, som bestemmer hvem der overlever, og hvem der udkonkurreres.
Internet of Things, sociale medier,
e-commerce, sensorteknologi og mange
andre ting er med til at øge digitaliser-

ing i vores samfund. Computerkraften
fordobles hver 18. måned og det, der
for få år siden var en supercomputer,
er nu en mobil enhed, som kan ligge i
vores lomme. Den enorme mængde af
data vokser eksponentielt, hvilket kan
være svært at forholde sig til med en
menneskehjerne, som fungerer bedst
i lineære sammenhænge. 90 % af verdens data er skabt i løbet af de sidste
to år og store dele af al denne data
er sikkert lettere unyttig, men datamængderne rummer også værdifuld
information, hvis man evner af finde
den. Det er i hvert fald hvad en række
internationale undersøgelser peger på.
Big data er et bredt dækkende begreb
omhandlende indsamling, analyse, be-

handling og fortolkning af meget store
datamængder. Når det er besværligt er
det, fordi data ofte er ustrukturerede
og der er en forventning om særlige
værktøjer og processer til at håndtere
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fortsat fra forsiden
dem. Definitionen på Big Data - “High
volume, high velocity, and/or high variety information assets that require new
forms of processing to enable enhanced
decision making, insight discovery and
process optimization” – kan med rette
opfattes som både indviklet og problematiserende. Vores råd er, at det
skal man se stort på, og betragte alle
data som relevante. Det vigtigste er,
at man får sat struktur på sine data
så de rigtige, forretningsudviklende
informationer kan trækkes ud.
Produkt-, proces- og serviceinnovation baseret på data
Der er store perspektiver i at anvende
ny teknologi i samspil med Big Data,
fordi der skabes et mere kvalificeret
grundlag for virksomhedens produkt-,
proces- og serviceinnovation. Det
kan eftervises, at virksomheder,
der anvender og baserer sig på Big
Data, klarer sig 5-6 % bedre, målt på
indtjening end andre virksomheder.
Anvendelsen af Big data kan derfor
have en særdeles positiv betydning
for virksomhedens bundlinje.
Problemet er, at danske virksomheder i forvejen skal tage stilling til
en række svære spørgsmål, såfremt
produktionen skal forblive i Danmark.
Hvordan vil vi konkurrere? Hvordan
skal vi fremstille? Hvilke produkter
kan vi koncentrere os om og hvad skal
kendetegne disse? Oven i disse svære
og strategisk vigtige spørgsmål kommer nu endnu et 1 mio. kr. spørgsmål:
Hvordan vil vi deltage i den digitale
transformation, som omtales som den
4. industrielle revolution? Det nemmeste vil måske i første omgang være
at skyde spørgsmålet til hjørne, og
sige: ”Det klarer vi en anden gang”
- desværre er det ikke en brugbar
option, fordi den er for risikabel.
Tyskland, som på mange måder er et
europæisk foregangsland, fordi de
har formået, at komme styrket ud af
finanskrisen, er meget opmærksomme
på de muligheder og de risici den
digitale transformation af industrien
giver. Potentielt kan EU skabe vækst
på 9.000 mia. inden for de næste 10
år, alternativt kan vi miste 4.500 mia.
Tal der er så store, at det er svært at
forholde sig til.

Start i det små
Hvordan anvender danske produk-tionsvirksomheder Big data og datadreven
forretningsudvikling – og hvad er effekterne? Det spørgsmål er ikke nemt at
besvare. Nogle studier peger på, at kun
et fåtal prioriterer Big data, og Danmark
halter efter andre europæiske lande.
Det er ikke et godt udgangspunkt, men
mange små og mellemstore virksomheder er i opstarten af digitaliseringen,
og de har begrænset kapacitet til at
opsamle, håndtere og analysere store
mængde data fra sensorer, egne IT- og
forretningssystemer og eksterne kilder.
Værktøjerne bliver både stærkere, billigere og mere relevante for stadig flere
virksomheder – fx kan man komme
langt med Open Source-løsninger men de fleste virksomheder har behov
for en praktisk kulturbåret tilgang til
anvendelse af Big Data for at høste mulighederne. Barriererne kan være manglende dataanalytiske kompetencer, udfordringer med regulering og sikkerhed.
Økonomiske barrierer og manglende
tilgængelighed af data, kan naturligvis
være svære at komme over, men vores
opfordring er, at man skal prøve og tage
det meget seriøst. Konkurrenterne i
andre lande venter nemlig ikke.
Teknologisk Institut har fem gode råd
til at komme i gang med Big Data.
1. Begynd med at skabe overblik.
Find ud af hvilke data, der allerede er opsamlet i virksomheden.
2. Start i det små. Fokuser på mindre pilotprojekter i starten og gem
de svære præskriptive analyser til
senere. Ambitionsniveauet kan
øges senere.
3. Søg hjælp - den rette fagperson
kan sikre den rette start
4. Husk det kulturelle aspekt. Det
handler ikke kun om data, men
også om mennesker, der skal
samarbejde på nye måder. Der
skal skabes et ”big data-mindset”
i organisationen.
5. Oprust kompetencerne. Både ift.
ledelsesmæssige kompetencer og
teknisk specialistviden, fx fra
DTU’s nye uddannelse som Data
Scientist.
Det behøver ikke at være så svært.
Overvej, hvordan du starter, men vent
ikke for længe.
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Big Data er et værktøj - ikke et
mål i sig selv
Den enkelte virksomheds forretningsplan er afgørende for, hvilke data der har relevans
og hvordan de kan skabe værdi. En håndfuld af de danske Big Data-frontløbere var
samlet på konferencen Big Data i Dansk Produktion. De anvender data vidt forskelligt,
men fælles for dem er, at de skaber værdi af data. Deres råd til andre virksomheder
var enslydende: Start i det små med konkrete eksempler, der understøtter virksomhedens forretning.

v/Sanne Schibsbye,
konsulent

Produktionsvirksomhederne Vestas,
Chr. Hansen, Fertin Pharma og Skov
A/S bidrog alle med indlæg på konferencen Big Data i dansk Produktion,
der blev afholdt onsdag d. 3. juni på
Teknologisk Institut i Århus. Konferencen var arrangeret af Produktion i
Danmark (PID) og Innovationscenter
for eBusiness (IBIZ-Center) med det
formål at fremlægge konkrete bud
på, hvordan mindre danske produktionsvirksomheder kan udnytte Big
Data i forretningsudviklingen.
En fuld konferencesal med godt 100
deltagere fra hele landet vidnede
om den store interesse for Big Data
– eller bare data. Fælles for virksomhederne var nemlig, at de ikke
skelnede mellem Big Data og data,
men betragtede alle data som potentielt relevante. Udfordringen er ifølge
dem at udskille de data, der skaber
værdi for virksomheden.
”Videnskaben har længe anvendt data
og dataanalyse til at skabe viden.
I Vestas anvender vi data med det
formål at skabe værdi. Der er forskel.
Jeg anbefaler derfor andre virksomheder at tage fat, hvor det gør ondt
og hvor de eksisterende systemer ikke
understøtter forretningen”,
Anders Rohd Gregersen, Chief Specialist, Vestas Wind Systems A/S
Frontløbernes anbefalinger
På konferencen fremgik det, at baggrunden for virksomhedernes data-
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Fra venstre indlægsholdere Anders Rhod Gregersen, Vestas Wind Systems og Kåre
Buch Petersen, Chr. Hansen A/S netværker under konferencen

indsamling og –analyse varierer. I
nogle virksomheder starter processen inde fra fx benytter Vestas
vejrdata til at simulere vindmøllescenarier i et digitalt miljø og skaber
derved et bedre beslutningsgrundlag
for kunderne. Chr. Hansens dataanalyser minder om laboratorieforsøg,
hvor data bruges til at verificere
hypoteser og danner grundlaget for
innovativ produktudvikling.

det samme som at skabe værdi. Man
skal starte i det små, og tage udgangspunkt i en konkret problemstilling,
der ikke understøttes af eksisterende
forretningssystemer. Derudover skal
man være forberedt på en ændring af
mindset på tværs af organisationen,
og tillade medarbejdere at eksperimentere.

I andre virksomheder er processen i højere grad drevet af eksterne
faktorer, som virksomheden Skov
A/S, der med udgangspunkt i efterspørgslen fra kunderne har ændret forretningsmodel, så de i dag
primært sælger software og services
frem for ventilationssystemer. Eller
producenten af nikotintyggegummi,
Fertin Pharma, der som medicinalvirksomhed er underlagt en række
myndighedskrav, der har været
medvirkende til at drive processen
fremad.

Big Data-kapløbet er kun lige
begyndt
Set i et internationalt perspektiv
peger undersøgelser på, at danske
virksomheder i mindre grad har fokus
på Big Data potentialerne. Anders
Elbak, Research Manager, IDC Nordic
A/S, understreger dog, at forskellene
stadig er relativt små, og at Danmark
stadig har forudsætninger for at
komme med i top. Han peger på, at
en af årsagerne kan være, at danske
virksomheder generelt ikke har været
lige så hårdt ramt af finanskrisen og
derfor endnu ikke har været tvunget
til at tænke i nye baner.

Trods virksomhedernes forskellige
brug af data var flere anbefalinger
gennemgående som, at det er vigtigt
at fokusere på at understøtte forretningen, og at skabe viden ikke er

Den teknologiske udvikling og de stigende mængder interne og eksterne
data, peger dog i retning af, at Big
Data sætter en ny dagsorden, der er
svær at komme udenom.
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big data ...
”Vi er i en konservativ branche, hvor
producenterne ikke er meget for at
tale sammen, men på den lange bane
bliver villigheden til at dele data et
konkurrenceparameter”,
Jesper Mogensen, Udviklingschef,
Skov A/S
Hos Skov A/S er det i høj grad
kunderne (landmændene), der har
drevet udviklingen. Landmændene
har ligeledes en fælles database, hvor
de melder ind og kan benchmarke
sig mod andre. På den måde er de et
skridt foran producenterne, når det
gælder deling af data, hvor de kan se,
at det skaber værdi i deres forretning.
Tendensen til at efterspørgslen fra
kunderne, driver udviklingen datadrevet forretningsudvikling ses også
i andre brancher og illustrerer, at datadrevet forretningsudvikling minder
om traditionel forretningsudvikling,
hvor evnen til at skabe værdi for forretningen og kunderne er afgørende
for at få succes.
Produktion i Danmark henvender sig
til alle producerende virksomheder
med visioner om at øge produktiviteten inden for et eller flere faglige
temaer. Initiativet er et samarbejde
mellem de to GTS-institutter Teknologisk Institut og FORCE Technology.
Læs mere på www.produktiondanmark.dk
Innovationscenter for ebusiness
(IBIZ-Center) inspirerer og vejleder
SMV’er til øget it-anvendelse. Centret
er etableret af Styrelsen for Forskning og Innovation i 2007 og er et
samarbejde mellem GTS-institutterne
Delta og Teknologisk Institut. Læs
mere på www.ibiz-center.dk

Omni-channel - MOSCOW
- en projektmulighed
MOSCOW – Managing the Omni-channel Supply Chain
of tomorrOW
v/Finn Zoëga, chefkonsulent

En voldsom vækst i transport må
forudses, som følge af øget e-handel.
Ernest & Young (2015) forventer, at
andelen af salg fra fysiske butikker
vil falde over de næste fem år. Det
betyder fx for beklædning og fodtøj,
at i stedet for at prøve tøj i butikken
vil kunder bestille 3 stk. online og
returnere de 2.
Disse problemstillinger i logistikken
adresserer Teknologisk Institut sammen med DTU Transport og en række
parter - PostNord Danmark, System
Transport, Lomax og DI Transport
- i et projektforslag til Innovationsfonden. P.t. vides ikke om projektet
nyder fremme i en projektbevilling,
men det berører en væsentlig logistikudfordring for en
række virksomheder,
der både har fysiske
enheder og handel via
Internettet.

gennem forskellige kanaler på alle tider af døgnet. Mange og mere fleksible
salgskanaler, øget kompleksitet i lager
og distribution samt kraftigt stigende
mængder af returgods betyder ikke
blot økonomisk pres på forsyningskæden, men også øget transport.
Målet for projektet er at udvikle
operationelle og bæredygtige transportløsninger, der også er økonomisk
optimale – hvor temaerne omhandler
strategier for ”Omni-channel”, styring
af returlogistikken, planlægning og
udvikling af transportløsninger, bæredygtighed, sporbarhed, og udvikling af
tekniske løsninger for plukke-, pakkeog forsendelsesmetoder.

Virksomheder må i dag
have flere salgs- og
distributionskanaler
”Omni-channels”, dvs.
Order from Anywhere,
Fulfill from Anywhere
and Return from Anywhere. Omni-channel
er brugen af en række
forskellige kanaler i
kundernes shoppingoplevelse, herunder
logistik, indkøb, bestilling mv.
Det stiller store krav
til de fremtidige
forsyningskæder, når
kunderne forventer at
kunne browse, købe
og returnere varer

4

Medlemsinformation 3/2015

Nyt EU initiativ
-effektiv nano-jern iltabsorber
skal sikre fødevarekvaliteten
Emballagesektionen står i spidsen for NanOSnap – en EU-projektansøgning
indsendt til Horizon 2020 d. 26. marts 2015. Projektet skal løse en central udfordring for emballage- og fødevareindustri: Rest-ilt i emballagen og forbedre
iltbarrieren for forskellige materialer.

v/Helle Antvorskov,
seniorkonsulent

Udfordringen
Det er en velkendt problemstilling, at
tilstedeværelsen af ilt i emballagen
medfører harskning, misfarvning og
nedbrydning af næringsstoffer og
frembringer dårlig lugt og smag af en
række forskellige fødevarer
(se figur 1).
Iltindholdet omkring produktet i
emballagen kan nedbringes væsentlig ved anvendelse af modificeret
atmosfærepakning (MAP), men pga.
en række faktorer vil der altid være
lidt ilt tilbage (ofte 1,5-0,5% ilt).
Det skyldes restilt fra fyldeprocessen, diffusion af ilt fra produktet
og gennemtrængning af ilt igennem
emballagematerialet, pga. pine holes
eller igennem utætte svejsninger (se
figur 2).

Figur 1: Affarvning af kødprodukter ved tilstedeværelse af ilt (Kilde: Fraunhofer IVV)

Iltabsorbere er jævnligt anvendt til
iltfølsomme produkter. De findes
primært som sachets, små poser, eller
labels med jernsalt. De europæiske
forbrugere er dog meget skeptiske og
er bange for at poserne går i stykker,
og at man kan komme til at spise
indholdet. Det oplagte vil derfor være
at anbringe iltabsorberen i selve emballagen, således at forbrugeren ikke
bemærker de aktive elementer. Dette
er dog en stor udfordring, dels fordi
indkapsling i materialet vil nedsætte

reaktionshastigheden af iltabsorbersystemet, og dels fordi jernsalt
(diameter på 10-20 mikrometer)
ikke kan integreres i filmmaterialet
uden at øge tykkelsen af materialet
væsentligt.
Løsningen
En effektiv løsning skal således have
en høj reaktionshastighed, foruden
høj kapacitet på højde med de eksisterende kommercielle systemer,
samt være integrerbart i eksisterende
emballageapplikationer.
Teknologisk Institut har efter lang
tids søgen fundet en mulig kandidat
til at løse disse udfordringer. Det
Polske Universitet – Poznan Universitet for Økonomi, har udviklet
en patenteret synteseproces som
bevarer iltabsorberaktiviteten for
jernpartikler (zero valence iron) med
nano-størrelse (diameter under 100
nanometer). Det har udvist ekstra-

Figur 2: Koncept for NanOsnap. Materialet indeholder forskellige lat, hvor iltabsorbere
er implementret i embalalgen
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Nyt EU-initiativ ...
ordinær høj aktivitet (1000 gange
hurtigere end mikro-jernpartikler) og
lav afhængighed af fugt, samtidig har
det en kapacitet tilsvarende kommercielle iltabsorbersystemer. Laboratorie
pilotproduktionen har indtil nu kun
været på 200g pr. batch, og opskalering af produktionen er derfor et
væsentlig trin for at kunne udnytte
iltabsorberen kommercielt. Dette nano-jern er indtil nu kun afprøvet i en
silikonematrix, og jernpartiklerne skal
derfor i projektet implementeres til
de mest almindeligt anvendte plasttyper samt bioplast. En anden vigtig
parameter er relateret til sikkerhed,
både sikkerhed for medarbejdernes
arbejdsmiljø, sikkerhed for forbrugerne i relation til materialernes
fødevarekontakt og sikkerhed for
miljø med henblik på ressourceoptimering og bortskaffelse.
NanOSnap’s formål
Projektet NanOSnap har til formål
at opskalere produktionen og sikre
implementering af aktive nano-jernpartikler til emballage som giver
sikker og integreret iltabsorbereffekt, så fødevarer bevarer kvalitet
og forlænger salgsperioden.
Konsortium
Det er et meget stærk hold, som står
bag projektet NanOSnap. De ledende
partnere er Teknologisk Institut,
Poznan Universitet for Økonomi
(Polen), Fraunhofer IVV (Tyskland) og
ITENE (Spanien). Der deltager i alt 12
partnere. Projektet dækker hele supply chain fra produktion af nano-jern
til implementering til masterbatch,
film og injectionmoulding til produktion af poser, låg og bakker. Disse afprøves i fødevareindustrien inden for
forarbejdet kød, fisk og færdigretter.
Poznan Universitet for Økonomi leder
opskalering og produktion af nanojern. Teknologisk Institut og Fraunhofer IVV interagerer med industrien
omkring implementering og validering af iltabsorbersystemet samt test
på fødevarer, mens ITENE leder alle
aktiviteter omkring sikkerhed for forbrugerne, medarbejderne og miljøet.

ISTA - European
Packaging Symposium
v/Søren Henriksen,
seniorkonsulent

ISTA (International Safe Transit Association) afholdt 10.-12. marts 2015
deres femte European Packaging
Symposium i Valencia, Spanien. Symposiet blev afholdt hos ITENE.
Der var ca. 50 deltagere fra det meste
af Europa. Igen i år var der også deltagere fra Danmark. Symposiet bestod
af 17 faglige præsentationer, inden
for mange forskellige emner, hvoraf
to var danske – det ene var af vores
egen Faglig Leder Alexander Bardensthein og det andet af Selina Juul fra
”Stop Madspild”.
Hele listen af foredrag kan ses her:
• Trans Siberian Rail – Packaging
Challenges of the New Silk Road
(Hewlett Packard)
• How E-commerce Has Changed Or
Approach to Business (Sealed Air)
• Preparing Your eCommerce Products for Successful Shipment:
A Comparison of Testing Options
(ITENE)
• Airport Tarmac – A Zone of Risks
(Metropack)

• Imagine What Life Would Be Like
Without Packaging (Sealed Air)
• Case Study – Environmental
Measurement and Laboratory
Testing Using Both Single MultiAxis Measurement Inputs (Lansmont Corporation)
• EU Institutions and Corrugated
Packaging: Challenges and Chances
(FEFCO AISBL)
• Sustainable CO2-neutral Shipping
Packaging for Maintenance of Cold
Chain for E-Commerce (Danish
Technological Institute)
• Don’t take anything for granted
– Test it (BSH Bosch and Siemens
Hausgeräte Gmbh)
• Responsible Packaging – Supply
Chain Reality (Smithers Pira)
• ISTA: Current State and a Roadmap
to the Future (ISTA)
• Packaging – From the Perspective
of a Global Logistics Provider
(Schenker Deutschland AG)
• DTU Code & Cargo Securing
(Cordstrap BV)

Afgørelse
Samling af NanOSnap konsortiet er
første skidt til udvikling af ny aktiv
emballage til fødevareindustrien.
Afgørelsen om bevilling af projektet
forventes offentliggjort september
2015 med opstart først i det nye år.
6
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ISTA symposium ...
• Stop Wasting Food! The Consumer
Revolution Against Food Waste (Stop
Wasting Food Movement Denmark)
• “Optimal Damage” – How Understanding Damage and the Mechanisms that Lead to it Can Lead You to
Optimally Designed Packaging
(Kellogg’s)
• Packaging for Cool Chain Logistics
(Fraunhofer IML)
• Packaging and Resource-efficient
Product Supply Chains (INCPEN)

“Stop Madspild”

Meget af tiden på symposiet blev
brugt på de faglige præsentationer,
men der var også indlagt tid til at
netværke – begge dele gav et stort
udbytte. Hvis man arbejder med
transportemballage og/eller prøvning af transportemballage kan dette
symposium anbefales.
Vi vil i de næste numre af Medlemsinformation gengive nogle af de mest
spændende foredrag fra symposiet
og i dette nummer sætter vi fokus
på Selina Juuls foredrag om ”Stop
Madspild”

Selina Juul er hovedpersonen bag initiativet ”Stop Madspild”, der startede
som en lille Facebook gruppe og som
på nuværende tidspunkt har 23.000
medlemmer og dermed er Danmarks
største non-profit forbrugerbevægelse mod madspild. Det er lykkedes at
få forhandlere, fødevareindustrien, forbrugerne og
politikerne i tale og med til
at kæmpe mod madspild.

”Stop Madspild” er blevet international under sloganet ”United Against
Food Waste” og har fået internationale partnere, samarbejdspartnere og
interessenter i form af:

Der er lavet kampagner i hele Danmark i form af forskellige arrangementer, hvor bl.a. skoler har deltaget
med fokus på at lære børn om madspild og hvordan det kan undgås.
Roskilde Festivallen 2014 indsamlede
27,5 ton overskudsmad fra festivallen,
som blev givet til velgørende institutioner og hjemløse.

Derudover er der oprettet et internationalt indsamlingsprogram – Surplus
Food - hvor overskudsfødevarer kan
doneres, så andre kan få glæde af
dem.
Man kan se mere på www.stopmadspild.dk eller www.unitedagainstfoodwaste.com, hvor tidligere og kommende arrangementer er omtalt.

Resultaterne er da heller ikke udeblevet idet TNS Gallup har lavet en
undersøgelse (i 2013) af hvor meget
danskerne har reduceret deres madspild, og det viser sig, at hver anden
dansker har reduceret sit madspild.

Medlemsinformation 3/2015

7

Konsolideringscentre i
byggeriet
v/Finn Zoëga,
Chefkonsulent,
eMBA, HD

I forbindelse med SBI-projektet
“Effektiv byggelogistik i praksis”, hvor
Teknologisk Institut er deltager sammen med Tetraplan og PKConsult, er
der arbejdet med et logistikkoncept
“Konsoliderings-Center i byggeriet”,
som skal medvirke til at effektivisere
transport- og logistikprocesserne i
byggeriet, således at der samlet set
bliver mindre transport, mindre trængsel og dermed mindre CO2-belastning
til gavn for miljøet. Konceptet søges
gennemført i et eller flere byggerier i
projektperioden.
Et ”KonsolideringsCenter i byggeriet”
(KC) er et lager eller terminal, hvorigennem materialeleverancer opsamles og videredistribueres til byggepladser. Sammenligner man med andre
lagertyper kan disse bedst sammenlignes med fragtterminaler, hvor gods
samles ind i løbet af dagen og fordeles
og køres ud den følgende dag eller
nat. Lageret eller terminalen benyttes
overvejende til at samle og fordele
godset ud på forskellige distributionsenheder, hvor disse køres frem til
bestemmelsesstedet.
Materialerne håndteres typisk med
passende hjælpemidler og udstyr fx
gaffeltrucks og løftevogne. Samtidig
kan materialer opbevares tørt og sikkert (dvs. under lås og slå) sammenlignet med en opbevaring på, eller i
nærheden af, den åbne byggeplads.
Fra byggepladsen sker der løbende
bestillinger (”afkald”) af byggematerialer fra KC, som sikrer, at byggematerialerne kommer til byggepladsen
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Kilde: Guidance Construction Logistics, CCC juli 2011

i lastbiler som fulde læs og med en
timing, som svarer til, at materialerne
straks kan indgå i byggeprocessen dvs.
på såkaldt ”Just-In-Time” basis.

sen og tomme derfra. Dette fører ofte
til store trafikbelastninger og CO2emissioner ude af proportion med den
håndterede godsmængde.

Denne proces kombineres ofte med at
have logistikressourcer på byggepladsen, som sikrer at materialer kommer
frem til det rette sted, hvor materialerne skal anvendes, hvilket giver en
glimrende mulighed for at forbedre
den samlede ressourceeffektivitet i
hele byggeprocessen.

De miljømæssige fordele ved at
reducere trafikken til byggerier er
indlysende, nemlig en reduktion af
kødannelser, overbelastning, støj,
forurening og CO2-emissioner. Samtidig ligger der muligheder i en bedre
udnyttelse af returlogistikken ved at
sikre, at transport fra byggepladsen
kan bruges til opsamling og fjernelse
af affald, tilbagelevering af ubrugte
materialer og materiel samt emballager til genbrug, derudover returnering
af paller samt andre genbrugsemballager.

Fordele
De umiddelbare fordele ved at anvende KC ligger i en reduktion af trafikken
til og fra byggepladsen, men også på
selve byggepladsen, hvilket vil være
særligt relevant i forbindelse med bygningsrenoveringer samt ikke mindst
ved byggerier i centrum af byer.
Traditionel transport til byggepladser er ofte ukoordineret med mange
separate materialeleverancer og typisk
med ”peaks”, kødannelser og overbelastninger på byggepladsen i løbet af
dagen. Dertil kommer, at kapacitetsudnyttelsen af de enkelte køretøjer er
dårlig, med lastbiler og varevogne, der
ofte kører halvtomme til byggeplad-

Ud over de miljømæssige fordele,
betyder anvendelsen af KC’ere færre
og mere produktive køretøjer via øget
kapacitetsudnyttelse. Reduktionen i
antal ture betyder omkostningsbesparelser for hoved- og fagentreprenører, leverandører og kunder samtidig
med at den mindre trængsel på vejene
omkring byggepladsen og de hurtigere behandlingstider er til gavn for
vognmanden.
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Flere undersøgelser viser også, at den
måde, et KC muliggør effektiv
”Just-in-time” leveringer på til byggepladsen fører til reduktion af affaldsmængder, produktivitetsforbedringer
og forbedret byggeprogramsikkerhed.
Mens data kan være forskellig fra projekt til projekt, er der her nogle
bemærkelsesværdige statistiske data,
man har kunnet uddrage:
•
•

•

Reduktion i godstransporten til
byggepladsen med op til 70 %
En øget produktivitet på byggepladsen dvs. bedre udnyttelse af
arbejdstiden med 30 minutter om
dagen, hvilket fører til en produktivitetsgevinst på 6 %, samt
En reduktion på 7-15 % via færre
skader, mindre spild og svind samt
ødelagte materialer.

Byggeprojektets størrelse
Et byggeprojekts størrelse er ikke
nødvendigvis afgørende for, om et
KC skal anvendes eller ej. Faktorer
som pladsmangel på byggepladsen,
opbevaring af særligt dyre materialer, samle- og produktionsprocesser
af byggematerialer klar til at blive
monteret kan supplere behovet for et
KC, som i forretningsomfang og drift
yderligere kan medvirke til en samlet
øget produktivitet og miljømæssig effekt ved byggeprojekter.
En engelsk undersøgelse inkluderer
varierede størrelser af KC’ere på mellem 650 m2 lagerareal op til 10.000
m2 lager, og dertil kommer område til
køregård med plads til 6 – 10 biler. Der
er dog fordele i at indgå i et samarbejde mellem flere byggeprojekter om
fælles KC i modsætning til at stå som
enkeltbruger af et KC.
Logistik- og transportoperatører tilbyder for eksempel sådanne løsninger
som lagerhotel mv., hvor selv små
projekter kan udnytte services, der
allerede er på plads, hvorfor omkostningerne til at drive et KC vil blive
fordelt mere effektivt, og en permanent drift af KC vil betyde at erfaring
og ekspertise kan udvikles løbende.
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Beliggenhed
Lokaliseringen af et KC bør tage hensyn til infrastrukturen dvs. i nærheden af motorvejsnettet og større
hovedveje, hvilket både vil mindske
indvirkningen af trængsel på lokale
veje ved de indgående leverancer og
samtidig minimere lastbilernes ekspeditionstider.
Ideelt set bør et KC ligge, hvor der kan
nås af en klynge af byggepladser på
under 30 minutters køretid. Dette vil
være en rettesnor for de byggeansvarlige, men kan alene være vejledende,
da det er nødvendigt at kigge på den
enkelte byggesag.
Udfordringen
I øjeblikket er der få, og begrænsede,
eksempler på anvendelsen af KC’ere
i Danmark, selv om en række logistikoperatører tilbyder tilsvarende
løsninger, i nogle af de lagerhotelløsninger, der findes på markedet i dag.
Dette på trods af de føromtalte
fordele, men der er en række grunde
til, at ideen og konceptet ikke så let
adopteres i byggeriet.
Det er normalt op til hovedentreprenøren at træffe beslutningen om
at benytte et KC og denne vil så også
bære omkostningerne. Men det er
dog ikke kun hovedentreprenøren, der
nyder godt af brugen af et KC. Underleverandører, leverandører og vognmænd har alle fordele ved en sådan
løsning, så derfor skal der findes
måder, hvorpå omkostningerne blandt
disse andre aktører kan fordeles i
overensstemmelse med de besparelser, de hver især opnår.
De faste omkostninger ved at oprette
og drive et KC for et byggeri kan være
store og uoverkommelige, men samlet
set vil alle kunne profitere af en sådan
løsning, ikke mindst vil der være tale
om en samfundsmæssig gevinst.
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Udfordringer til
emballagen frem til 2020
Bæredygtighed – Madspild – Snacking og færdigretter
- Flere ældre

v/Søren R. Østergaard,
sektionsleder Emballage

Emballage har altid været et naturligt
hjælpemiddel for mennesker og miljø.
Emballage er et “værktøj” for transport, opbevaring og håndtering af
varer. Emballage har i tusinder af år
været en naturlig og integreret del af
menneskers liv. Som tiderne skifter,
så gør emballageteknologien det
også. Forskellige generelle globale
udfordringer får naturligvis emballagen til at ændre sig. Emballagen skal
tilgodese mange forskellige hensyn
samtidigt. Af denne grund kan emballagen ikke optimeres, men kan være
et kompromis mellem forskellige
overvejelser.
Bæredygtighed og madspild
Bæredygtighed og den globale opvarmning er nogle af de vigtigste
udfordringer for kloden. Indtil nu har
fokus været på emballage og især
emballageaffald. Det betyder, at man
helt har glemt de udfordringer, som
slet ikke har ændret sig. De generelle
udfordringer forbliver de samme. Det
ændrer sig i disse år i retning mod
at modstå den globale opvarmning,
udvikle bæredygtige materialer, der
fungerer i en cirkulær økonomi, og
tage fat på de udfordringer, voksende
og aldrende befolkning giver. Hver af
disse udfordringer kræver nye emballageløsninger og en betydelig opgradering af emballageteknologien. Den
nye store politiske udfordringer er
madspild. Emballage er et af de bedste værktøjer til reduktion af fødevarespild gennem hele forsyningskæden, fra høst til forbrug.
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Den helt nye trend hos både forbrugerne og virksomhederne er at finde
nye emballagematerialer og –løsninger, der giver en klar opfattelse af, at
emballagen er miljørigtig. For den
almindelige forbruger er miljørigtig
emballage ikke et videnskabeligt
dokumenteret begreb. Forbrugerne
ser meget følelsesbetonet på, hvilke
emballager der er miljørigtige. Det
er meget kulturelt betinget, hvad
kunderne opfatter som miljørigtig
emballage. Virksomhederne søger
faktisk meget fokuseret sådanne emballageløsninger. Dog sikre virksomhederne sig samtidigt, at LCA-studier
dokumentere, at den markedsførte
miljørigtighed faktisk holder i praksis.
Intet kan være mere skadeligt end,
at alle investeringerne bliver ødelagt
af, at pressen beviser at det ikke er
korrekt.

ovne meget hurtigt, med et minimalt
forbrug af elektrisk energi. Energi
til madlavning er særlig vigtig, fordi
elektricitetsforbruget topper omkring
spisetid og forbruget konstant vokser.

Snacking og færdigretter
Livsstil og kultur er under hastig
forandring – herunder også befolkningens madvaner. Det samlende
familiemåltid er ikke så populært
som tidligere. Og i mange lande har
snacking og fast-food helt overtaget familemåltidet, fordi familiens
medlemmer slet ikke har tid til at
samles. Man har derfor brug for
madløsninger, der kan produceres og
ofte nydes inden for mindre end 10
minutter.

Flere ældre
En aldrende befolkning skaber flere
udfordringer, som skal løses med anderledes emballage. Ældre bliver ringere til at åbne og bruge emballagerne,
fordi kræfterne og synet reduceres.
Emballage skal derfor være nemmere at åbne, hvis virksomhederne
vil sælge på dette voksende marked.
Allerede nu mister virksomhederne
16% af det samlede salg på grund
af, at emballagen er svær at bruge. I
segmentet af de ældre vil mere end
halvdelen fravælge de besværlige
emballager og vælge en konkurrent
med samme produkt, men en bedre
emballage.

Ved hjælp af specielt designet
mikrobølge-aktiv emballage, kan
gourmet mad tilberedes i mikrobølge-

Ved at kombinere forskellige emballeringselementer kan mikrobølgeopvarmning kontrolleres optimalt.
Det kræver at emballagen påføres
mønstrede reflektorer og susceptorer.
Disse belægninger, samt gennemførelse af korrekt varmeisolering,
gør det muligt at fremstille mange
måltidskomponenter på samme tid
og samtidigt fastholde fødevaretekstur, udseende, vitaminer osv. Som
en ekstra fordel vil denne form for
tilberedning hjemme i mikrobølgeovnen give perfekt smag og lugt, der
yderligere fremmer appetitten, fordi
maden faktisk er frisk tilberedt.
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fortsat fra side 10

Udfordringer til...
En anden trend er de mange ældre,
som man lader blive boende i eget
hjem, skønt de ikke kan lave deres
egen mad selv. Det offentlige tilbyder her madløsninger, der tilberedes
i storkøkkener og sendes hjem til de
ældre kold. Normalt er fremstilling og
distribution mange gange dyrere end
fødevarerne. Konsekvensen er ofte
dyr og dårlig mad, manglende appetit
og et stort spild af mad. Herudover
er maden slet ikke tilpasset smag
og forventninger. Her mener vi, at
man kan organisere denne hjemmebespisning betydeligt bedre ved at
producere enkeltvarer i den industrielle industri, transportere maden i
frosset/kølet tilstand og tilberede den
i mikrobølgeovn i hjemmet, således
at maden kan indtages helt nylavet få
minutter efter den er tilberedt.

Deltag i årets ScanStar
konkurrence!
ScanStar er en fællesnordisk emballagekonkurrence som arrangeres af
Scandinavian Packaging Association
(SPA). Konkurrencen afholdes på skift
af de nordiske lande og i år er det
Intressentforeningen Packforsk,
Innventia AB som har koordineringsansvaret. Prisuddelingen finder sted
til oktober i forbindelse med Scanpack-messen i Sverige.
Tilmeldingsfristen er 7. september
2015.
Fristen for indsendelse af emballageløsninger er sat til den 9. september
2015 og jurymødet finder sted d. 14.15. september 2015. Vinderne vil blive
offentliggjort d. 16. september.
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Bemærk, at tilmeldingen til WorldStar
allerede er d. 18. september, hvorfor
det er nødvendigt at afkrydse ønske om deltagelse her allerede ved
tilmeldingen af emballagen til ScanStar.

ScanStar

2015

Du kan finde yderligere oplysninger
samt folder med tilmelding på
www.scanstar.org
Anmäl din
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Packbridge Research
Forum 2015
Lund (Sverige) den 7. maj 2015
Den 7. maj 2015 afholdt den svenske emballageforening, Packbridge
sit årlige forskningsseminar omkring
emballage. Denne heldagskonference
havde samlet omkring 200 deltagere,
hvor især svensk forskning omkring
emballage blev præsenteret.
Det nordiske præg var to danske og et
finsk indlæg om emballageforskning.

esse var der omkring den papirflaske
som Teknologisk Institut sammen
med EcoXpac er midt i udviklingen af.
Den ene flaske, som var taget med på
konferencen, blev studeret med stor
interesse i lang tid efter konferencen
var afsluttet.

Bæredygtighed var det gennemgående
tema for emballageforskningsaktiviteterne i Norden. 3 af de 12 indlæg
handlede om forbrugernes holdninger
til emballage. Jesper Clement, CBS
fortalte om forbrugernes adfærd i
butikkerne med fokus på eye-tracking.
Prof. Cecilla Fredriksson, LU, Helsingborg og prof. Annika Olsson, LU, Lund
talte begge om forbrugertrends og
holdninger til emballagen.
De øvrige ni foredragsholdere talte
om bio-emballage og metoder til at
få performance på disse bio-emballagematerialer til at blive lige så gode
som oliebaseret emballagematerialer.
Søren Østergaard præsenterede
Teknologisk Instituts emballageforskning lige nu ved at præsentere en
række kørende projekter. Størst inter-
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Intelligent forretning
– Industrial Internet
of Things
Datadrevet innovation og udvikling vil
i de kommende år blive bestemmende
for innovationshastighed og vækstmuligheder. Det viser alle analyser
og fremsyn. Virksomheder, som i dag
er underlagt krav om sporbarhed, er
faktisk foran udviklingen på mange
måder. De er vant til at sikre mange
data, og med intelligent kobling af
sporbarhedsdata med andre Big Data,
har de en unik mulighed for at læse
markedets udvikling koblet til virksomhedens kompetencer.

Få hjælp til implementering og test
Har I overvejet brugen af dataanalyse og systematisk dataopsamling til
virksomhedens strategiske fordel, og
ønsker I at:

Sensorteknologi til automatisering og
innovation
Industrial Internet of Things (IIoT) er
kombinationen af Big Data og Internet of Things (IoT), hvor brugen af
sensorteknologi gør det muligt at
måle, tilslutte, kontrollere og estimere
processer og produkter, hvor det ikke
tidligere har været muligt, og derved
skabe grundlag for sporbarhed, automatisering og identificering af nye
kilder til innovation.

Skandinaviens Auto-ID Center ligger
hos Emballage og Transport på Teknologisk Institut. Her tilbyder vi
rådgivning og implementering af teknologier til identifikation og dataopsamling fx RFID og andre identifikationsteknologier samt, hvordan disse
kan anvendes til at reducere omkostningerne og forbedre effektiviteten.

Fødevareområdet er et område, hvor
der af hensyn til forbrugerens sikkerhed, stilles krav om sporbarhed
af alle materialer, der er i direkte
kontakt med fødevarer. Kravet gør sig
gældende for hele forsyningskæden
og berører alle producenter af råvarer
samt emballager, der er i direkte kontakt med råvaren.
Der findes i dag en række teknologier
til sikring af sporbarhed, der samtidig
giver muligheder for at indsamle og
analysere Big Data, fx identifikation,
temperatur, fugtighed, tryk og placering. Teknologier, der kan tilpasses
behovet og til priser, der gør anvendelsen både interessant og rentabel
for virksomheder.
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1. Få bedre styr på udstyr og varers
placering i forsyningskæden
2. Skabe gennemsigtighed og synlighed i realtid
3. Være i stand til at automatisere og
overvåge virksomhedens forretningsprocesser

Fordelen ved anvendelsen af sensorer
er muligheden for at opsamle og analysere data med henblik på at skabe
et validt datagrundlag for optimeringen af virksomhedens drift, løbende
forbedre processer og tilbyde nye
produkter og tjenesteydelser på markedet. Med et validt datagrundlag kan
virksomheder gå fra at være proaktive
til at kunne forudsige udviklingen og
handle derefter.
For yderligere information og gode råd
til, hvordan I kan arbejde strategisk
med opsamling af virksomhedens data
kontakt venligst Chefkonsulent Finn
Zoëga på 72 20 31 70.
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Logistikskolen 2014-15
efterårsholdet
– nye logistikteknologer
v/Betina Bihlet, centersekretær

Den 20. maj 2015 har tre kursister
afsluttet deres ni måneders kursusforløb på Logistikskolen, og kan nu
titulere sig logistikteknolog "Logistikteknolog, DK"
(forkortet Log.tek.DK) eller "Logistics
Technologist, DK" ("Log.Tech.DK").
Forud herfor har kursisterne studeret
et omfattende logistikpensum og løst
utallige opgaver i relation hertil. De
har gennemgået to tredages workshops, hvor relevante logistikemner
er blevet præsenteret af Teknologisk
Institut og eksterne undervisere. På
workshoppene er problemstillingerne
desuden blevet belyst ved løsning af
opgaver og ved virksomhedsbesøg i
relevante brancher.
Hver kursist har udarbejdet en hovedopgave, hvor de har behandlet en
logistisk problemstilling i relation til
egen virksomhed. Effekten af hele
forløbet er dokumenteret ved en 4timers skriftlig eksamen på Teknologisk Institut, hvor kursisterne demonstrerer deres tilegnede kompetencer
og kan anvende dem. Dertil kommer
præsentation og forsvar af hovedopgaven, som på dette hold førte os vidt
omkring i logistikkens verden.

Holdet bestod fra venstre af: Lisbeth Ejlersen, Arla Foods AmbA, Annette
Filtenborg, Orkla Health A/S og Jesper Kamp Nielsen, Dematic.

Vi ønsker dem alle tre tillykke med
den veloverståede eksamen.
Nyt hold
Logistikskolen starter nyt hold op
1. september 2015 – se information på
www.teknologisk.dk/k54006
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Pris fra Teknologisk
Institut til Unge Forskere
v/Martin Sluth, HR konsulent,
Teknologisk Insitut

tise, bl.a. fra Idé og Vækst på Teknologisk Institut, der vurderede projekter
og fandt frem til finalisterne.

Unge Forskere er hele Danmarks talentkonkurrence for børn og unge med
interesse for science. Formålet med
Unge Forskere er at finde, anerkende
og udfordre talenter inden for naturvidenskab, teknologi og sundhed. Det
er et formål Teknologisk Institut støtter på flere måder.

Juryens afgørelser blev præsenteret
ved en storslået præmieoverrækkelse
tirsdag eftermiddag i Forum, hvor
HKH Prins Joachim og Undervisningsminister Christine Antorini gik forrest
i præmieoverrækkelsen.

Et utal af børn og unge over hele
landet har deltaget i konkurrencen om
at vinde priser for deres gode idéer og
opfindelser, men kun få gik videre til
finalen. Kåringen af vindere foregik i
Forum i slutningen af april.
I Forum fik finalisterne besøg af 70
jury-medlemmer med faglig eksper-
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kommer på besøg i forskellige centre
og hører om, hvordan vi på Instituttet
arbejder med innovation og opfindelser. På den måde er Instituttet med til
at styrke de unges interesse for disse
områder og forhåbentlig bidrage til at
gøre flere børn og unge interesserede
i naturvidenskabelig og teknologisk
innovation.

Instituttets sponsorpræmie valgte vi
at lade gå til Richard B. Schmidt og
hans klasse på Rungsted skole med
projektbeskrivelsen: R.I.C. BILEN –
resonant magnetic inductive coupling
til trådløs opladning af el-biler under
kørsel fra vejen.
Sponsorpræmien er en dag på Teknologisk Institut for vinderen sammen
med sin skoleklasse, hvor de bl.a.

15

Kursus

Udnyt muligheden for at tilføre
den nyeste logistikviden til din
virksomhed!
Logistikskolen – starter nyt hold 1. september 2015
Logistikskolen dækker det store gab,
der i dag eksisterer i udbuddet af
efteruddannelser for personer, der
har en merkantilfaglig basisuddannelse eller relevant erhvervserfaring,
men som ikke har tid eller mulighed for at gennemføre en handelshøjskole- eller universitetsuddannelse.
I undervisningsforløbet bliver der
både lagt vægt på de traditionelle
logistikværktøjer og de nyeste logistikbegreber og -systemer.
Logistikskolen er opbygget som
en kombination af fjern- og klasseundervisning. Kursisterne på Logistikskolen løser ligeledes en selvstændig opgave med udgangspunkt i

egen virksomhed. Dette er et meget
væsentligt element i kursusforløbet,
og virksomheder har således fået
analyseret og belyst konkrete opgaver
med specifikke problemstillinger
inden for logistik igennem årene. Det
har vist sig, at den enkelte virkelig
har fået valuta for pengene ved at
lave en hovedopgave.

Se vor referenceliste samt
yderligere information om
Logistikskolen på:
www.teknologisk.dk/k54006

Praktiske oplysninger
Logistikskolen starter 1. september
2015 og slutter 26. maj 2016.
Prisen er kr. 36.500,-.
Medlemmer af E&T kan deltage for
kr. 31.900,(hertil kommer moms ifølge
gældende regler).

Periodisk prøvning og eftersyn af IBC’s til farligt gods
Kursusdato 2. - 3. september 2015
Sted: Teknologisk Institut i Taastrup

Læs mere på www.teknologisk.dk/k54017 eller kontakt
Seniorkonsulent Morten Pedersen på telefon: 72 20 31 66
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Kursus

Emballageskolen 2015
Opstart 3. august 2015

Eller efter aftale
Selvstudie samt workshops på Teknologisk Institut i Taastrup
Læs mere på www.teknologisk.dk/k54011 eller kontakt
Sektionsleder Emballage Søren R. Østergaard på telefon: 72 20 31 80

Fokus på logistik, transport og
distribution
8.-9. september 2015 på Teknologisk Institut i Taastrup

Effektiviteten af virksomhedens
logistik har en stor betydning for
konkurrenceevnen. Derfor tilbyder
Teknologisk Institut et meget målrettet og praktisk orienteret procesforløb. Forløbet strækker sig over
ca. 5 måneder, med 5 eftermiddage.
Vi sætter fokus på virksomhedernes
egen situation med vægt på at finde
de indsatsområder, hvor de største
gevinster kan hentes.
Deltagerprofil
Målgruppen er virksomheder inden
for fremstilling, transport eller handel. Kurset er relevant for ledelsen og
medarbejdere, der ønsker at effektivisere og forbedre de forsyningskæder, som de selv er en del af.
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Indhold
• Modul 1: Generelt om logistik
- logistikomkostninger, nøgletal
og modeller til måling af logistikkens effektivitet
• Modul 2: Logistikkoncepter og
værktøjer - Supply Chain Management, Just-In-Time m.m.
• Modul 3: Vare- og informationsstrømme - kortlægning og
markant forbedring af vare- og
informationsflow
• Modul 4: Redesign af logistikflow idégenerering og forandringsprocesser samt kreative værktøjer
• Modul 5: Logistikprojekter - handlingsplaner, projektplaner, værktøjer til projektstyring, transportog distributionskoncepter
• Prisen inkluderer hotline-service
under forløbet

Udbytte
• Værktøjer til logistikforbedringer
• Besparelsesidéer i de administrative rutiner i virksomheden
• Adgang til et værdifuldt logistiknetværk
• Overblik over virksomhedens
logistikomkostninger, og hvad der
påvirker disse
• En lang række idéer til gennemførelse her og nu
• Flere væsentlige projekter er
beskrevet og klar til igangsætning
Praktiske oplysninger
Tid og sted kl. 12.30 – 16.30
Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5

08/09-15
06/10-15
27/10-15
17/11-15
08/12-15

Yderligere information og tilmelding
På www.teknologisk.dk/k54003
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Kursus

Miljøkoordinator
start 2. september 2015
Miljøuddannelsen giver dig overbik
over de forskellige aktiviteter og
problemstillinger, der indgår i udvikling og indførelse af miljøledelse.
Du får træning i at gennemføre en
række kritiske aktiviteter fx miljøkortlægning og prioritering af
miljøpåvirkninger. Miljøuddannelsen
strækker sig over en periode på tre
måneder, hvilket giver mulighed for
at afprøve værktøjerne parallelt med
uddannelsesforløbet.

Udbytte
• Grundigt kendskab til ISO 14001 og
EMAS
• Kendskab til faldgruber ved indførelse af miljøledelse
• Teori og træning i at udarbejde og
auditere et miljøledelsessystem
• Erfaring med gennemførelse og
dokumentation af miljøforbedringer
• Indsigt i det praktiske arbejde med
lovkrav, adfærdspåvirkninger etc.
• Miljøkoordinatorens rolle
• Opdateringer på miljøområdet
• Inspirerende erfaringsudveksling
• Viden om de væsentligste ændringer i en kommende ny ISO 14001

Deltagerprofil
Ledere og medarbejdere med ansvar
for eller som skal arbejde med indførelse, drift og udvikling af miljøledelse inden for privat og offentlig virksomhed. Medarbejdere og
rådgivere, der ønsker at udvide deres
arbejdsområde.
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Underviser

Andet

Henrik Hansen er ingeniør, HD(O)
og certificeret lead auditor. Henrik
har erfaring som sikkerheds- og
miljøansvarlig samt produktionsansvarlig i international virksomhed.
Aktiv sparringspartner i indførelse
af ledelsessystemer, udvikling af
sikkerhedskultur, Maskindirektiv og
maskinsikkerhed.

I forbindelse med hjemmeopgaver vil
der være mulighed for sparring med
underviseren. Uddannelsen afsluttes
med en skriftlig eksamen og der udstedes eksamensbevis (valgfri).

Indhold
• Baggrund, formål og indhold i ISO
14001
• Sammenhænge mellem miljø-,
kvalitets- og arbejdsmiljøledelse
• Kortlægning af miljøforhold og
miljøpåvirkninger
• Kortlægning af miljølovgivning og
gennemgang af væsentligste
lovkrav
• Prioritering af væsentlige miljøforhold
• Interessentanalyse
• Opbygning og strukturering af
ledelsessystemet
• Planlægning af implementeringsforløb
• Præsentation af begreberne: Grønt
regnskab, Life Cycle Analysis (LCA),
Cradle to Cradle (C2C), Best Available Technology (BAT), bæredygtighed, bæredygtige indkøb,
miljømærker, CSR, Carbon Footprint, energiledelse, medarbejderinvolvering, miljøkultur
• Eksempel på en webbaseret miljøledelseshåndbog

Praktiske oplysninger
Tid og sted:
2.- 3. september 2015 på
Teknologisk Institut i Taastrup
Pris:
Kr. 24.950,- ekskl. moms
Yderligere information og
tilmelding på
www.teknologisk.dk/k43500
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Kort
nyt

Enighed om pant på grænsedåser
Fremover skal det være slut med
dåser uden pant, der ligger og flyder i
den danske natur. Regeringen er med
opbakning fra SF og Enhedslisten klar
til at underskrive den aftale med Tyskland om pant i grænsehandlen, som
lige nu ligger på bordet.
Dermed kan det lykkes at opnå, hvad
syv forskellige miljøministre har forsøgt i mere end 10 år: At få pant på
de tyske øl- og sodavandsdåser, som
danskerne hvert år køber flere end
600 millioner af i grænsehandelen.
Miljøminister Kirsten Brosbøl glæder
sig over udsigten til, at den danske
natur bliver sparet for mange dåser
hvert eneste år.
- Aftalen er et regulært tysk Kinderæg. Det er slut med dåser i naturen til
glæde for miljøet. Mere handel rykker
til Danmark – det betyder arbejdspladser i yderområderne. Og folk, der er
glade for at køre til grænsen, vil stadig
kunne spare masser af penge, siger
Kirsten Brosbøl.
Den aftale, der er på bordet, indebærer, at der fremover skal opkræves
pant på en krone samt 19 øre i tysk
moms, når man køber en almindelig
dåse og andre pantbelagte emballager i grænsehandlen. Man kan få
panten på en krone retur der, hvor
man normalt handler - fuldstændig
som når man returnerer andre øl- og
sodavandsdåser.
Ligger i naturen i op til 500 år
I dag bliver 9 ud af 10 dåser med pant
genanvendt, mens alt for stor en del
af de pantløse dåser ender i skraldespanden, på gaden eller i naturen.
- Dåserne ligger i naturen i op til 500
år, før de bliver nedbrudt, og det er
noget svineri. Vores unikke danske
pantsystem sikrer, at langt de fleste
flasker og dåser bliver genanvendt
til fordel for både miljøet og økonomien. Derfor er jeg meget glad for,
at de flere end 600 millioner tyske
dåser, som danskerne køber hvert år,

Medlemsinformation 3/2015

nu kommer ind i pantsystemet, siger
Kirsten Brosbøl.
Dansk pant i grænsebutikkerne vil
være en realitet, når kapaciteten i det
danske retursystem er udbygget til at
modtage de mange ekstra dåser.
Hovedelementer i aftaleudkast mellem Danmark og Tyskland om pant på
dåser i grænsehandlen
• Grænsebutikkerne kan vælge
at lægge dansk pant eller tysk
pant på dåserne
• Den danske pant på en almindelig dåse vil være 1,00 kroner
samt 19 øre i tysk moms
• Den danske pant kan man få
retur i danske supermarkeder
– fuldstændig på samme måde,
som når man har købt dåser i
Danmark. Tyskland beholder de
19 øre i tysk moms
• En ramme øl vil stadig være
mindst 35 kroner billigere i
grænsehandlen end i Danmark
• En dåseøl vil stadig være mindst
halvanden krone billigere i grænsehandlen end i Danmark
• Handler man ofte i Tyskland, kan
man vælge dåser med tysk pant og
få hele panten retur i Tyskland
• Der kommer pant på dåserne, når
det danske retursystem er udbygget til at kunne tage imod de
mange dåser fra grænsehandlen.
Formentlig i 2018
Fakta:
• Danskerne køber hvert år flere
end 600 millioner dåser i grænsehandlen
• Det skønnes, at op mod en million
dåser hvert år bliver smidt på
offentlige pladser, på strande, ved
tankstationer, i affaldskurve eller i
naturen
• En dåse kan være op mod 500 år
om at blive nedbrudt i naturen
Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Jens Fuglsang
Edelholt, Miljøministeriet
tlf. 9135 6996, e-mail: jefed@mim.dk
Kontorchef Christian Vind,
Miljøstyrelsen, tlf. 7254 4145,
e-mail: chvin@mst.dk
Kilde: Miljøstyrelsen, 20. maj 2015

Beslutning om plastposer vil øge
brugen af bionedbrydelige poser,
siger European Bioplastics
Europa-Parlamentets endelige godkendelse af nye regler om at skære
i brugen af engangsplastbæreposer
vil “bekræfte potentialet af biologisk
nedbrydelige og komposterbare indkøbsposer,” sagde industriorganisation European Bioplastics.
Afstemningen den 28 april om godkendelse af tidligere aftalt lovgivning om ændring af emballage- og
emballageaffaldsdirektivet “anerkender fordelene ved komposterbare
poser og baner vejen for yderligere
udvikling af EU-standardisering og
mærkning af komposterbarhed for et
ressourceeffektivt Europa”.
Den nye lovgivning forpligter EUlandene til at indføre foranstaltninger,
som reducerer brugen af lette plastikposer med ca. 50 % ved udgangen af
2019 og 80% ved udgangen af 2025 i
forhold til 2010.
“Den nye lovgivning bekræfter potentialet i biologisk nedbrydelige og
komposterbare indkøbsposer til at
tackle udfordringerne i plastikposeforbruget og føre til et mere ressourceeffektivt Europa”. Komposterbare
plastikposer har “vigtige økologiske
fordele, forbedrer den særskilte
indsamling af bioaffald så det dermed
ikke ender på lossepladsen.”
Som en del af aftalen, er EuropaKommissionen også bedt om at
vurdere oxo-nedbrydelige plastmaterialers virkningen på miljøet, samt
udvikle specifikationer til mærkning
biologisk nedbrydelige poser.
For at få den fulde effekt af fordelene ved komposterbare poser, bør
klare standarder, ensartet mærkning,
samt separat indsamling af bioaffald
fremmes i hele Europa.
For European Bioplastics bør komposterbare poser være tydeligt markeret og mærket, så forbrugerne let
kan identificere dem som egnet til
økologisk affaldsindsamling, og holde
dem væk fra de traditionelle plastaffaldsstrømme.
“På denne baggrund tager European
Bioplastics godt imod godkendelsen
af EN13432 i PPWD som standard til
certificering af bionedbrydelighed, og
forpligtelse til at videreudvikle hele
EU-standardisering for komposterbarhed og ensartet mærkning”.
Kilde: www.eupackaginglaw.com, 6. maj 2015

fortsættes næste side
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Kort nyt...
Papirsposeproducenter hilser nye
regler om regulering af plastikbæreposer velkommen
Parlamentets afstemning 28 april om
ændringsforslaget til direktivet om
emballage- og emballageaffald om at
regulere plastbæreposer “åbner op for
en fantastisk mulighed for papirbæreposer,” sagde De europæiske producenter af sækkepapir og Kraft Paper
(EUROKRAFT) og Den Europæiske
Sammenslutning af papirsække
(EUROSAC).
“Papirbæreposeproducenterne forbereder sig nu på en øget efterspørgsel efter deres produkter, når plastikposer i supermarkeder og andre
butikker skal udskiftes”.
De to organisationer understregede
de ofte citerede negative holdninger
til plastikposer – med at mere end 8
milliarder af dem ender som affald i
Europa hvert år. “Henkastning af
plastbæreposer fører til et udbredt
problem med skidt i vandområder,
truende akvatiske økosystemer i
hele verden” “Desuden, er henkastning af plastbæreposer en ineffektiv
udnyttelse af ressourcerne, da de er
fremstillet af fossile råvarer.”
EUROKRAFT og EUROSAC bliver, ikke
overraskende, ved med at prale med
de kvaliteter som papirposer har i
modsætning til plastikposer: “Som
alternativ har papirbæreposer nogle
exceptionelle miljøfordele, som ingen
andre posetyper har: de er naturlige,
bionedbrydelige og genanvendelige og
kommer fra en vedvarende ressource
og produceres på en bæredygtig
måde.
“Papirbæreposer er stærke, har
fremragende trykbarhed, kan have
enten en blank eller en glat overflade,
og har meget god stivhed, så de kan
beskytte de emballerede varer.”
Mens ingen kunne bestride disse påstande, kan andre dele af industrien
hævde, at deres poser også er genanvendelige og/eller bionedbrydelige.
På den anden side er detailhandlere
og forbrugere tilbøjelige til at sige, at
papirposer ikke er den bedste løsning,
når det regner.
Kilde: www.eupackaginglaw.com, 30. april
2015
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Kommissionen afviser MEP’s
opfordring om foliehætter på
drikkedåser
Producenterne af San Pellegrino
dåser placerer af fødevarehygiejniske
årsager en beskyttende foliehætte
på toppen af deres produkter, når de
bliver fyldt fra fabrikken. Et medlem
af parlamentet har bedt om Kommissionens holdning til dette, og
om det ville være muligt at indføre
regler, der gør det obligatorisk for alle
dåser fremstillet i Europa at have et
beskyttende folielåg og om Kommissionen ville foretage en konsekvensanalyse.
Den daværende EU- Sundheds- og
Forbrugerkommissær Tonio Borg
svarede den følgende måned og
anerkendte, at foranstaltningen ville
beskytte drikkevarer fra forurening i
overensstemmelse med EU fødevarehygiejnelovgivning - Punkt 3 i kapitel
IX i bilag II til forordning (EF) nr.
852/2004 om af fødevarer.
Borg understregede dog, at Den
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet hvert år offentliggør en
sammenfattende rapport om antallet af fødevarebårne infektioner hos
mennesker, om kilderne der forårsager dem og analyser for fødevarebårne patogener i fødevarer. “Disse
oplysninger er afgørende for Kommissionens undersøgelse af effekten
af de nuværende krav og behovet for
eventuelle ændringer. Hidtil har denne
rapport ikke indikeret fødevarebårne udbrud knyttet til væsentlige
mangler med hensyn til hygiejnen i
dåser. Derfor indføres en beskyttende
foliedækning ikke på EU-plan”.
Borg fortsatte, at “Kommissionen
ikke har til hensigt at foreslå en
undersøgelse af virkningen af en
beskyttende foliedækning da denne
yderligere foranstaltning ikke overvejes på nuværende tidspunkt.”
Heller ikke EU’s nye Sundheds- og
Forbrugerkommissær Vytenis Andriukaitis mener, der er grund til at ændre
de nuværende krav.
Kilde: www.eupackaginglaw.com, 10. april
2015

EU’s glasproduktion på vej op
Omkring 50 milliarder glasbeholdere,
mere end 22 millioner ton, blev solgt
til forbrugere i og uden for EU-markeder, meddelte Europa Container Glass
Federation (FEVE) i denne uge.
En “solid vækst” blev registreret
for industrien, siger FEVE. I EU28,

steg produktionen med 1,6%. Tallene
refererer til emballageglas til mad og
drikke samt flasker til parfumevarer,
kosmetik og den farmaceutiske sektor. Disse data “bekræfter en stabil
tendens af de tidligere år”
Glasemballage forbliver det foretrukne valg for kunder, der ønsker at
øge værdien af deres produkt, til at
kommunikere sin kvalitet og sikkerhed for forbrugerne.
En undersøgelse (Ernst & Young) bestilt af FEVE viser, at industrien er et
“ægte eksempel på en velfungerende
cirkulær økonomi baseret på glassets
‘flaske-til-flaske’ genbrugsmodel”
“På den ene side betyder det mindre spild, mindre brug af jomfruelige
råvarer og energi, mindre miljøpåvirkning; på den anden side giver
det langsigtet økonomisk vækst og
beskæftigelse. “
Industrien investerer årligt op til
€ 610.000.000 - eller 10% af årlige
driftsomkostninger – i at innovere og
opretholde et europæisk netværk af
162 EU-værker og omkring 125.000
direkte og indirekte arbejdspladser.
“Industrien har en positiv indvirkning på Europas handelsbalance på
21 milliarder € for produkter primært
pakket i glas.”
Industrien er en robust cirkulær
økonomi, der er i stand til at tilpasse
sig skiftende markedsbehov og
forblive konkurrencedygtige, derfor
fortsættes investeringerne for at
producere høj kvalitet og bæredygtigt
forsvarlige emballageløsninger i Europa.
Kilde: www.eupackaginglaw.com, 3. april
2015

Amerikanske senatorer vil have
fødevareemballage indeholdende BPA
mærket
To demokratiske senatorer har
forelagt et lovforslag i Kongressen,
som vil kræve at fødevarer pakket
med bisphenol A (BPA) skal være
mærket for at advare forbrugerne om
til-stedeværelsen af kemikaliet.
Under BPA i Food Packaging Right
to Know Act, ville mærkningen lyde
således: “Denne fødevareemballage
indeholder, ifølge National Institutes
of Health. det hormonforstyrrende
kemikalie BPA.”
Senatorerne begrunder deres udspil
med at pege på en række fagligt
evaluerede undersøgelser, der har
vist en sammenhæng mellem BPA og
negative sundhedsmæssige virk-
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ninger, især hos gravide kvinder og
børn. I Europa sagde Den Europæiske
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
for nyligt, at BPA ikke var en fare.
Senatorerne mener, at forbrugerne
fortjener at vide, om de ting, de ofte
køber i supermarkedet kan udsætte
dem og deres familier for BPA. Dette
enkle lovforslag vil simpelthen kræve
at emballager, der indeholder BPA skal
mærkes, så forbrugerne kan træffe de
bedste beslutninger for deres familier.
Viden er bemyndigelse, og viden om
BPA-ingredienser kan også stimulere
yderligere reformer på markedet.
Den amerikanske stat Vermont har
allerede forbudt mange mad- og drikkebeholdere indeholdende BPA tilbage
i 2010 efter at sundhedseksperter og
forskere - herunder National Institutes of Health – havde identificeret
de potentielle skadevirkninger af
disse kemikalier.
Kilde: www.eupackaginglaw.com, 25. marts
2015

Dansk Institut siger at EFSA’s BPAniveau er for højt
Danmarks DTU Fødevareinstitut
påstår, at sikkerhedsniveauet for
fødevareemballage med bisphenol A
(BPA), som Det Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har sat,
ikke beskytter forbrugerne mod de
kemiske hormonforstyrrende effekter.
I januar 2015 offentliggjorde EFSA
en sundhedsmæssig vurdering af
stoffet, som konkluderer, at et indtag
på mindre end 4 mikrogram pr kg
legemsvægt per dag ikke udgør en
sundhedsrisiko. Tidligere havde EFSA
konkluderet, at det tolerable daglige
indtag, TDI, skal være mindre end
eller lig med 50 mikrogram pr. kg.
legemsvægt.
DTU Fødevareinstituttet har nu
undersøgt EFSAs toksikologiske
evalueringer med fokus på de vigtigste konklusioner i rapporten, for at
afgøre, om den nye TDI er tilstrækkeligt beskyttende. Instituttet har
konkluderet, at det EFSA anbefalede
sikkerhedsniveau for bisphenol A er
for højt.
En af årsager til dette er, at EFSA
“ikke anvender en passende usikkerhedsfaktor”.
Desuden, finder forskerne, at EFSA
i fastsættelsen af det nye TDI ikke i
tilstrækkelig grad har taget data fra
dyreforsøg, som viser effekt på den
kvindelige brystkirtel, det mandlige
reproduktivsystem, og på hjernens

udvikling og funktion i betragtning.
Ifølge DTU Fødevareinstituttets beregninger, bør den nye TDI være 0,7
mikrogram pr. kg. legemsvægt pr. dag
eller lavere for at være tilstrækkeligt
beskyttende mod hormonforstyrrende
effekter. Instituttets vurdering er
baseret på de samme undersøgelser
som dem i rapporten fra EFSA.
Vi fastholder DTU Fødevareinstitutts
tidligere risikovurdering af bisphenol
A. Vi vurderer, at en tolerabel indtagelse af bisphenol A bør være lavere
end en femtedel af EFSAs anbefalede
grænse.
EFSA har vurderet, at for mennesker
med det højeste niveau af eksponering, er mænd og kvinder udsat for
mere end 1 mikrogram bisphenol A
per kilogram per dag, mens børn og
teenagere er udsat for mellem 1,26 og
1,45 mikrogram per kilogram per dag.
Baseret på dette, bemærker danskerne, at EFSA har konkluderet, at
indtagelse af den kemiske forbindelse
ikke udgør en sundhedsrisiko, idet
det maksimale indtag er tre til fire
gange mindre end den nye anbefalede
TDI.
Sammenligning af eksponering for TDI
anbefalet af DTU Fødevareinstituttet
viser imidlertid, at mennesker med
en høj eksponering kan overskride
den sikre grænse. Deres indtag kan
komme fra mad, kvitteringer og kosmetik.
De sundhedsmæssige risici ved
bisphenol A er af betydning især for
højteksponerede personer. Bekymringen gælder især for gravide eller
ammende kvinder samt børn, da de vil
være følsomme over for potentielle
virkninger, der opstår selv ved lave
doser af stoffet.
Cocktail effekten
Instituttet påpeger, at hverken EFSA
eller DTU Fødevareinstituttets risikovurdering tager hensyn til, at der kan
være øget risiko forårsaget af bisphenol A, hvis dette er til stede i en
kemisk cocktail med andre miljømæssige kemikalier, der har lignende effekter som bisphenol A. Det betyder,
bemærker DTU fødevareinstituttet,
at risikoen i begge tilfælde kan være
undervurderet.
Kilde: www.eupackaginglaw.com, 4. marts
2015

Rusland introducerer nye emballageog affaldsregler
Rusland søger at følge i andre landes
fodspor og forvandle sig til en
cirkulær økonomi gennem en række
ændringer til sine affaldslove.
Ændringerne, der trådte i kraft den 1.
januar 2015 er dog blevet kritiseret
for ikke at være gode nok.
I en artikel i februar, sagde Max
Gutbrod fra advokatfirma Baker &
McKenzie, at Ruslands nye lov “i
sammenligning med verdens praksis
.... synes kun at antage et sammenligneligt lille udvalg af metoder til
håndtering af affald“.
Den nye lov indfører et udvidet producentansvar (EPR)-system, hvor producenter og importører af varer skal
sørge for indsamling, genbrug eller
bortskaffelse af deres brugte varer og
emballager. Regeringen mangler dog
stadig at komme med en liste over
de specifikke varer og emballager, der
vil være omfattet af det nye system.
Proceduren for indsendelse af overholdelsesrapport mangler også.
Som Gutbrod forklarer: “Normative standarder for genanvendelse
bør etableres af regeringen for hver
gruppe af varer som en procentdel
af den samlede mængde varer, der
markedsføres til internt forbrug i Den
Russiske Føderations område i løbet
af et givet kalenderår.
Som i andre lande, der skal til at
gennemføre de nye regler for indsamling og genvinding af emballageaffald,
skal producenter og importører enten
organisere deres eget system eller
underskrive kontrakter med kommunale entreprenører til fjernelse af
fast affald (MSW). Hvis de undlader at
gøre dette, vil de være omfattet af en
økologisk skat, som vil blive beregnet på forskellige måder i henhold
til niveauet af overtrædelse. Skatten
kan omfatte et særskilt beløb til at
finansiere genanvendelse infrastrukturenheder.
Regeringen vil også oprette et officielt forvaltningsorgan til at føre
tilsyn med, og overvåge indsamling
og genanvendelse af emballageaffald samt sikre en korrekt beregning
og betaling af miljøafgift. Indtægter
fra afgiften vil gå i til projekter om
genanvendelse af affald.
Kommunale producenter af fast affald skal underskrive kontrakter om
genanvendelse for dette affald med
regionale entreprenører - udpeget i

fortsættes næste side
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hver region ved et udbud.
Regionale entreprenører samt boligejere er forpligtet til ved lov at
underskrive aftaler om genanvendelsestjenester med MSW producenter.
Dette vil mest sandsynligt ende i monopolsituationer med kun en regional
entreprenør, der leverer tjenester til
at genbruge MSW.
“Flere typer af aktiviteter på området
for håndtering af fast husholdningsaffald vil blive reguleret af myndighederne (behandling, dekontaminering, opbevaring, håndtering, der
leveres af den regionale entreprenør);
og gebyrer vil blive fastsat for
sådanne aktiviteter, “siger Gutbrod.
Regionale entreprenører kan også
underskrive kontrakter med producenter og importører for at sikre, at
målene for genanvendelse af affald
fra produktforbrug er opfyldt.
Gutbrod sagde, at tanken om ændringerne i lovgivningen var at “skabe
økonomiske incitamenter for at
indarbejde affaldsprodukter ind på
markedet som en sekundær materialeressource”, og tilføjede, at “Tiden
vil bestemme niveauet for succes af
denne tilgang.”
Kilde: www.eupackaginglaw.com, 25. februar
2015
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Nye love,
bekendtgørelser,
cirkulærer og
rådsdirektiver

Købes via boghandleren
eller ses på biblioteket

Offentliggjorte forslag
DSF M294798
Svarfrist: 2015-06-25
Identisk med prEN 14944-1
Relation: CEN
Påvirkning fra cementbaserede
produkter på vand anvendt som drikkevand – Prøvningsmetoder – Del 1:
Påvirkning af migration fra fabriksfremstillede cementbaserede produkter på organoleptiske parametre
This European Standard specifies a
method to determine the influence
of factory made cementitious products on the odour, flavour, colour and
turbidity of test waters after contact
with the products.
This European Standard is applicable
to factory made cementitious products, e.g. cement mortar linings to
metallic pipes, tanks, concrete pipes
etc., intended to be used for the
transport and storage of water for
human consumption, including raw
water used for the production of
drinking water.
DSF M294800
Svarfrist: 2015-06-25
Identisk med prEN 14944-3
Releation: CEN
Påvirkning fra cementbaserede
produkter på vand anvendt som drikkevand – Prøvningsmetoder – Del 3:
Migration af indholdet fra fabriksfremstillede cementbaserede produkter
This European Standard specifies a
method to determine the migration of
substances from factory made cementitious products into test waters after
contact with the products.
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This European Standard is applicable to factory made cementitous
products, e.g. cement mortar linings
to metallic pipes, tanks, concrete
pipes, etc., intended to be used for
the transport and storage of water
intended for humand consumption,
including raw water used for the production of drinking water.

Bekendtgørelser
Bekendtgørelse om ophævelse af
bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om fødevareinformation til
forbrugere
BEK nr. 642 af 13. maj 2015
Offentliggørelsesdato: 14. maj 2015
Fødevareministeriet
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om nye levnedsmidler og nye
levnedsmiddelingredienser
BEK nr. 643 af 13. maj 2015
Offentliggørelsesdato: 14. maj 2015
Fødevareministeriet
Bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om affald
BEK nr. 715 af 13. maj 2015
Offentliggørelsesdato: 28. maj 2015
Miljøministeriet

Nye DS-godkendte
standarder fra CEN,
CENELEC og ESTI
DS/EN 16679:2015
DKK 384,00
Identisk med EN 16679:2014
Emballage – Forsegling af lægemiddelemballage til verifikation af, at
emballagen er ubrudt
This European Standard specifies
requirements and provides guidance
for the application, use and check of
tamper verification features to the
packaging of medicinal products.
NOTE – The packaging of medicinal
products place on the market and
incorporation tamper verification features in accordance with this European Standard meets the requirements
of Directive 2001/83/EC as amended
by Directive 20011/62/EU. Article
54(o) of the Directive stipulates, that
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on the outer packaging of certain
medicinal products or, where there is
no outer packaging, on the immediate packaging shall appear, among
others, “a devise allowing verification
of whether the outer packaging has
been tampered with”. The principles
in this European Standard can be applied in other countries and sectors,
as appropriate.
DS/ISO 17480:2015
DKK 662,00
Identisk med ISO 17480:2015
Emballage – Tilgængeligt design –
Åbningsvenlig emballage
ISO 17480:2015 specifies requirements and recommendations for the
accessible design for packaging with a
focus on ease of opening. It applies to
reclosable and non-recosable consumer packaging without using any other
mechanical means. This International
Standard covers the design aspects
addressing openability including
opening location, opening methods,
as well as evaluation techniques, both
instrumented and user-based. This
International Standard is primarily for
designers, developers, and evaluators
of packaging and will also be useful
for other disciplines.
For products regulated for safety or
other reasons (e.g. toxic or dangerous goods and substances, medicinal
products, and medical devices), those
regulations take precedence.

DS/EN ISO 12625-9:2015
DKK 412,00
Identisk med ISO 12625-9:2015 og EN
ISO 12625-9:2015
Tissuepapir og tissueprodukter – Del
9: Bestemmelse af brudstyrke med
stålkugle (ISO 12625-9:2015)
This part of 12625 specifies a test
method for the determination of the
resistance to mechanical penetration
(ball burst strength procedure) or tissue paper and tissue products.
It is expressly stated that the detection of impurities and contraries
in tissue paper and tissue products
should be applied according to ISO
15755.
For the determination of moisture
content in tissue paper and tissue
products, ISO 287 should be applied.

Nye anmeldte tekniske
foreskrifter fra EU-,
EFTA- og WTO-lande
EU-notifikationer
Fødevaresikkerhed
2015/123/DK
Danmark
Bekendtgørelse om mærkning m.v. af
fødevarer
Fristdato: 2015-06-18

DS/EN ISO 12625-15:2015
DKK 412,00
Identisk med ISO 12625-15:2015 og
EN ISO 12625-15:2015
Tissuepapir og tissueprodukter – Del
15: Bestemmelse af optiske egenskaber – Måling af hvidhed og farve
med beslysningstyep C/2° (Indendørs dagslys)
This part of ISO 12625 specifies testing procedure for the instrumental
determination of brightness and
colour of tissue paper and tissue
products viewed in in-door daylight
conditions. It also gives specific instructions for the preparation of test
pieces (single-ply, multi-ply products)
and for the optical measurements of
products, where special precautions
may be necessary.

Medlemsinformation udgives af Emballage og Transport, Teknologisk Institut, Gregersensvej, 2630 Taastrup
Telefon 72 20 31 50, Telefax 72 20 31 85, E-mail: et@teknologisk.dk
E&T har åbent alle hverdage fra 8.30-16.00
Medlemsinformation udkommer 6 gange årligt
Redaktion: Lars Germann (ansv.) og Betina Bihlet, layout.
Copyright: Medlemsinformation er skrevet for og udsendes kun til medlemmer af E&T samt til Instituttets faglige udvalg.
Artikler må gengives i fuldt omfang med kildeangivelse.
WEB adresse: www.teknologisk.dk/22783
ISSN 1601-9377

Medlemsinformation 3/2015

23

ME
S

UDSTI
LL
I

ER
NG

R&
SE

KURSER &
KONFERENCER

Kurser i 2015
August

3.

Messeoversigt 2015
Emballageskolen, Taastrup

September

2.-3.
Periodisk prøvning og eftersyn af IBC’s, Taastrup
2.-3.
Miljøkoordinator, Taastrup
7.
Introduktion til RFID i logistikken, Taastrup
8.-9.
Maskindirektiv, Aarhus
15.
Maskinsikkerhed, Aarhus
16.-17. RFID og anvendelsen i forsyningskæden, Taastrup
		
Se endvidere: www.teknologisk.dk/uddannelser

16.-17. juni
Plastics Packaging Show 2015		
Telford, Storbritannien
16.-18. juni
PACKEX Toronto		
Toronto, Canada
17.-20. juni
ProPak Asia		
Bangkok, Thailand
15.-17. juli
ProPack China 2015		
Shanghai, Kina

Konferencer i 2015
European Packaging
Network
Global Food Beverage
Packaging Summit

22.-23. juni
7.-8. juli

26.-29. august
Print Pack International		
Bangkok, Thailand
Reading, Storbritannien
Chicago, IL, USA

ARMO2015,
Rotomoulding Conference 13.-15. september

Nottingham, Storbritannien

PTS Coating Symposium

München, Tyskland

16.-17. September

8.-9. september
ANTEC Brussels 2015,
Brussels, Belgien
16.-17. september
Transport & Logistik Schweiz		
Bern, Schweiz

