
Miljöpåverkan
CPX Lagringstank 3000L

Miljö är viktigt för oss på Cipax där 
påverkan från våra produkter är en viktig 
del.

Som ett led i detta har vi jämfört vår CPX 
Lagringstank i polyeten på 3000 L med 
motsvarande tankar i rostfritt stål och 
glasfiber i en livscykelanalys.
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Den kompletta livscykelanalysen finns i rapporten ”Jämförande LCA av tankar” som tagits fram av Ramboll och
tredjepartsgranskats av WSP. Studien följer gällande LCA standarder ISO14040-44. 
Livscykelanalys är en vedertagen metod för att beräkna produkter och tjänsters miljöpåverkan genom kvantifiering av
utsläpp längs en produkts hela livscykel från råmaterialutvinning till avfallshantering.

Tank Polyeten Rostfritt stål Glasfiber

Volym 3000 L 3000 L 3000 L

Godstjocklek 8 mm 3 mm 6 mm

Vikt Ca 100 kg Ca 300 kg Ca 200 kg
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Tank Polyeten Rostfritt stål Glasfiber

Volym 3000 L 3000 L 3000 L

Godstjocklek 8 mm 3 mm 6 mm

Vikt Ca 100 kg Ca 300 kg Ca 200 kg

CPX Lagringstank 3000L tillverkas på en
av Cipax anläggningar i Norra Europa och
för en rättvis jämförelse antogs tankar i
72% återvunnet rostfritt stål och
glasfiber produceras på samma plats och
levereras till genomsnittlig europeiskt
kund.
Beroende  på vad som lagrats i polyeten-
tanken kan den antingen återvinnas eller 
förbrännas och dessa två fall har 
redovisats separat. I samtliga fall har 
Cipax tank lägst miljöpåverkan på klimat, 
försurning, övergödning, marknära ozon
samt primärenergianvändning.

CPX Lagringstank 3000L använder minst resurser och har lägst 
miljöpåverkan av de jämförda produkterna.
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Miljø er viktig for oss der påvirkningen av 
våre produkter er en viktig del. 
  
Som en del av dette har vi sammenlignet 
CPX 3000 L polyetylen lagringstank  
med tilsvarende rustfritt stål og  
glassfiberbeholdere i en livssyklusanalyse. 

Mijøpåvirkning 
CPX Lagringstank 3000L 

CPX lagringstank Tank 3000L er produsert 
på et av våre anlegg i Nord-Europa, og 
for en rimelig sammenligning ble tanker i 
72% resirkulert rustfritt stål og glassfiber 
produsert på samme sted og levert til den 
gjennomsnittlige europeiske kunden. 
 
 Avhengig av hva som er lagret i 
polyetylentanken, kan den enten 
resirkuleres eller forbrennes, og i disse 
to tilfellene er rapportert separat. I alle 
tilfeller har CPX-tanken den laveste 
miljøpåvirkningen på klima, forsuring, 
overgjødsling, bakkenivå ozon og 
primærenergibruk. 

Den komplette livssyklusanalysen finner du i rapporten ”Comparative LCA of thoughts” produsert av Rambøll og vurdert  
av tredjepart av WSP. Studien er i samsvar med LCA-standardene ISO14040-44. Livssyklusanalyse er en akseptert metode  
or å beregne produkters og tjenesters miljøpåvirkning ved å kvantifisere utslipp langs et produkts hele livssyklus fra  
råstoffutvinning til avfallshåndtering. 

Tank Polyeten Rustfritt stål Glassfiber

Volum 3000 L 3000 L 3000 L 

Godstykkelse 8 mm 3 mm 6 mm

Vekt Ca 100 kg Ca 300 kg Ca 200 kg

Klimapåvirkning (CO2-ekv.)

Total

PE (forbrenning) PE (resirkulering)

CPX Lagringstank Tank 3000L bruker minst ressurser og har den laveste 
miljøpåvirkningen av de sammenlignede produktene. 

 Rustfritt stål Glassfiber
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I den debatt som pågår kring plastens plats i
samhället har Cipax valt att jämföra den polyetentank 
på 3000L som vi idag producerar med motsvarande
alternativ i rostfritt stål och glasfiber i en jämförande 
livscykelanalys. 

Cipax tank har lägst påverkan i samtliga undersökta 
miljöpåverkanskategorier oavsett om tanken kan
återvinnas eller går till förbränning i slutet av
produktens livscykel. 

Den kompletta livscykelanalysen finns i rapporten
”Jämförande LCA av tankar” som tagits fram av
Ramboll och tredjepartsgranskats av WSP. Studien
följer gällande LCA standarder ISO14040-44. 

Livscykelanalys är en vedertagen metod för att 
beräkna produkter miljöpåverkan genom kvantifiering 
av utsläpp längs en produkts hela livscykel från
råmaterialutvinning till avfallshantering.

Tank Polyeten Rostfritt
stål

Glasfiber

Gods-
tjocklek

8mm 3mm 6mm

Vikt Ca 100 kg Ca 300 kg Ca 200 kg

Material 94% PE
6%  RF AISI 
304

100% RF 
AISI 304

50% Epoxy
50%
glasfiber

Andel
återvunnet
material

4% 72,5% 0%
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Mijøpåvirkning 
CPX Lagringstank 3000L 

Som et resultat av debatten som foregår om plast i 
samfunnet, har vi bestilt en uavhengig sammenligning 
av CPX lagringstank Tank 3000L  i polyetylen med de 
tilsvarende alternativene i rustfritt stål og glassfiber i 
en sammenlignende livssyklusanalyse. 
 
 
Tanken vår har den laveste påvirkningen i alle 
miljøpåvirkningskategoriene som er undersøkt, 
uavhengig av om tanken kan resirkuleres eller 
forbrennes ved slutten av produktets livssyklus. 
 
 
Den komplette livssyklusanalysen finner du i 
rapporten ”Comparative LCA of thoughts” utviklet av 
Rambøll og tredjepart anmeldt av WSP. Studien er i 
samsvar med LCA-standardene ISO14040-44. 
 
 

Inkludert

Ikke inkludert

Råmaterial 
– PE-pulver 
– Rustfritt stål 
– Glassfiber 

Trp

A1 A2 A3 A4 B1-B7, C1 C2 C3-C4

Trp Trp
Produksjon Bruk Avfallshåntering

Tank Polyeten Rustfritt 
stål Glassfiber

Godstykkelse 8 mm 3 mm 6 mm

Vekt Ca 100 kg Ca 300 kg Ca 200 kg

Material 94% PE
6% RF AISI 

100% RF 
AISI 304

50% Epoxy 
50% glassfiber

Andel 
gjennvunnet 
material 

4% 72.5% 0%

Sammenlignede produkter 

Systemgrenser
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