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Eldistributionsnät för el som har
producerats i vattenkraftverket
Stornorrfors, Sverige.
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Det nordiska elsystemet
Efterfrågan på energi, särskilt el, ökar globalt och speciellt i växande ekonomier.
Med en industrisektor under utveckling blir elförsörjningen allt viktigare.
För att säkra en stadig ekonomisk tillväxt krävs en säker tillgång på el till en
rimlig kostnad. Samhället måste därför kunna tillhandahålla ett säkert elsystem
med låg sårbarhet.
Alla steg i processen att producera och distribuera
el påverkar miljön på något sätt oavsett kraftslag.
Det kan exempelvis handla om utsläpp till luft och
vatten, olika typer av restprodukter eller att känslig
mark tas i bruk.
För att kunna se helheten av de olika kraftslagens
påverkan på miljön behövs ett livscykelperspektiv.
Med det menas ett angreppssätt som inkluderar elproduktionens fullständiga värdekedja, från produktion av bränslen och konstruktion av anläggningar,
till hantering av avfall. Med ett livscykelperspektiv är

det också möjligt att se i hur stor utsträckning val av
leverantörer påverkar resultaten.

Det är svårt att lagra stora mängder el på ett
effektivt sätt, därför måste el produceras i samma
ögonblick som den förbrukas. En mix av kraftslag
med olika produktionsegenskaper är basen i ett
pålitligt elsystem och ger flexibilitet att möta ett
varierande behov.

Figur 1: De olika kraftslagens egenskaper
och användning inom elsystemet

VINDkraft

Intermittent kraft

VATTENKRAFT	 Baskraft, reglerkraft

KÄRNKRAFT	Baskraft

KOLKRAFT	

Baskraft, reglerkraft

GAS

Baskraft, reservoch reglerkraft

BIOMASSA

Baskraft
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Turbinhallen i vattenkraftverket
Stornorrfors, Sverige.

Olika kraftslag har
olika egenskaper
Grunden i elproduktionssystemet utgörs av baskraft.
Exempel på anläggningar som producerar baskraft är
kärnkraft samt vissa förbränningsanläggningar och
vattenkraftverk som är designade för just detta.
Därtill behövs reglerkraft för att möta variationerna
i elanvändningen. Denna kraft är också viktig för
att behålla en hög kvalitet i elnätet. Här används
främst vattenkraft och förbränningsanläggningar.
Förbränningsanläggningar används också för att
möta behovet av reservkraft vid tillfällen då behovet
av el är extra högt.
Förnybara energikällor, som till exempel vind-,
sol- eller vågkraft producerar ofta intermittent, det
vill säga oregelbundet i tid, beroende på väder och
vind. Vid en ökad användning av intermittent kraft i
energisystemet ökar ofta behovet av reglerkraft.

Förutsättningarna för elproduktion i ett land varierar beroende på landets topografi, klimat, tidigare
politiska beslut (politisk acceptans) med mera,
och produktionen måste då anpassas efter dessa
specifika förhållanden. I Norden är till exempel
förutsättningarna för vattenkraft goda på grund
av de många vattendragen.
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Olika typer av kraft
Baskraft – produceras på jämn nivå av våra
största anläggningar.
Intermittent kraft – el produceras när väderförhållandena är de rätta och produktionsvolymen kan variera snabbt utan koppling till
efterfrågan på el.
Reglerkraft – möjliggör att elproduktionen
kan regleras snabbt vilket är nödvändigt för
att möta såväl variationer i elförbrukningen
över tid som variationer i andra anläggningar
som till exempel intermittenta energikällor.
Reservkraft – täcker upp för toppar i elbehovet som orsakas av exempelvis mycket
kalla dagar, eller av att någon ordinarie
elproduktionsanläggning inte levererar el.

Figur 2: Transmissions- och distributionsnät i Norden
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Produktionsanläggningarna är anslutna till elnätet,
som leder elen till konsumenterna. Det finns flera
typer av nät med olika spänningsnivåer och olika
uppbyggnad. Transmissionsnäten levererar el med
hög spänning över stora avstånd, vilket ger låga
förluster. El som produceras i stora centraliserade anläggningar transformeras upp till transmissionsnätets
spänningsnivå för vidare transport ut över landet. Från
transmissionsnäten sker omvänt en transformering ned
till lägre spänningar innan elen förs ut via distributionsnäten till större konsumenter som städer och stora industrier. I städer finns lokalnät som levererar till mindre
konsumenter. Små anläggningar kan leverera el direkt
till det lågspända lokalnätet. Näten i de olika länderna
är ihopkopplade och integrerade med varandra, och
handel med el sker över landsgränserna.

Kraftslag

Vattenfalls elmix

Vattenfall producerar el med olika tekniker inom
flera olika kraftslag, såsom vattenkraft, kärnkraft,
vindkraft, kolkraft, naturgas och biomassa. Vattenfalls elproduktion i Sverige består till största
delen av vatten- och kärnkraft, i Danmark av kol,
vind och biomassa, medan elproduktionen i Finland domineras av vattenkraft, biomassa och torv.
Vattenfalls elproduktion i Norden är baserad på de
anläggningar som Vattenfall ägde 1 januari 2012,
faktisk elproduktion är baserad på 2011 års data.

Tabell 1: Elmix i Vattenfalls verksamhet i Norden.

Procent av total produktion
Norden

Sverige

Finland

Kärnkraft

51,9

56,4

0,0

0,0

Vattenkraft

39,0

41,9

75,0

0,0

Kolkraft

5,5

0,0

0,0

73,1

Vindkraft

2,1

1,0

0,0

15,6

Biomassa

1,2

0,4

14,4

11,2

Gas

0,0

0,0

2,4

0,0

Torv

0,2

0,2

8,2

0,0

Reservkraft

0,0

0,0

0,0

0,0

Total elproduktion

81,9 TWh

75,3 TWh

0,5 TWh

Danmark

6,1 TWh
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Kärnkraft

I ett kärnkraftverk produceras elektricitet genom att
man tar till vara på den energi som uppstår när man
klyver atomkärnor. När en atomkärna klyvs, genom
så kallad fission, alstras värme. Värmen används till
att hetta upp vatten till ånga som driver en turbin
som i sin tur driver en generator som alstrar elektricitet. Driften ger utsläpp av kylvatten som värmer
upp havsområdet närmast kraftverket och därmed
påverkar växter och djur.
Det bränsle som används är uran, som bryts i gruvor, ofta utanför Europas gränser. Efter brytningen
konverteras och anrikas uranet i flera steg innan
det kommer till kraftverket i form av färdigt bränsle
(urandioxid). Uranbrytning, liksom all annan gruvdrift,
påverkar landskapet, även om miljön återställs när
brytningen avslutats.
Det använda bränslet mellanlagras i omkring fyrtio
år i en anläggning intill Oskarshamns kärnkraftverk,
CLAB, för att därefter placeras i ett slutförvar i
närheten av Forsmarks kärnkraftverk. Det använda
bränslet ska kapslas in i koppar och stål och förvaras
inbäddat i bentonitlera djupt nere i urberget för all
framtid. Övrigt radioaktivt avfall – låg- och medelaktivt – slutlagras i bergrum i anslutning till Forsmarks
kärnkraftverk.

Vattenkraft

Vattenkraft har nyttjats i över 100 år och är i Norden fortfarande den viktigaste förnybara källan för
elproduktion. Vattentillgången varierar under året
och sammanfaller inte med elbehovet, men tack vare
att vattnet kan lagras i stora mängder i magasin kan
man styra vattenkraftverken till att producera när
behov finns och de kan därför användas både som
baskraft och som reglerkraft. En del av magasinen
är stora och regleringen innebär att vattenståndet i
vissa fall kan förändras upp till 30 meter.
Att bygga magasin, dammar och kraftverk innebär
ett kraftigt ingrepp i landskapet. De stora vattenmagasinen påverkar växter och djur i stora områden
genom att utgöra hinder i vattendragen och genom
att vattenflöden förändras och älvfåror torrläggs.
Variationerna i vattennivån gör också att stränderna
påverkas och strandområdena mellan högsta och
lägsta vattenstånd förlorar en del av sin biologiska
mångfald. Vattenkraftsutbyggnaden påverkar även
rennäring, jord- och skogsbruk.
Ett normalår produceras ca 200 TWh vattenkraft
i det nordiska systemet men det kan skilja 70 TWh
mellan ett extremt våtår respektive torrår. Vattenfall har ca 50 storskaliga vattenkraftverk och 50
småskaliga i Norden med en installerad effekt på
sammanlagt 8,6 GW. Elproduktionen motsvarar ca
32 TWh under ett normalår.
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Vindkraft

Ett vindkraftverk utnyttjar rörelseenergin i vinden.
Eftersom vindhastigheten kan variera mycket är produktionen intermittent och reglerkraft behövs för att
säkra kvaliteten i elnätet när det inte blåser. Lyckligtvis blåser det normalt sett under vinterhalvåret, när
energibehovet också är som störst. Vindkraftverk har
förmåga att producera el när vindhastigheten är mellan 4 och 25 meter per sekund. Vid kraftiga vindar är
belastningen på vindkraftverken så stor att verken
måste stängas av för att undvika att de utsätts för
onödigt slitage.
Uppförande av vindkraftverk innebär en förändring
av landskapet som påverkar växter och djur och
människor. I vissa fall kan känsliga biotoper störas
av kraftverket. Fåglar kan störas av verken, och
en viss risk för fågelkollisioner med rotorblad finns
också. Fundamenten vid havsbaserade vindkraftverk
har visat sig kunna fungera som artificiella rev, vilket
medför en positiv effekt på den lokala biologiska
mångfalden.
Ett vindkraftverk med en effekt på 2 till 2,5 MW
ger en årsproduktion på ungefär 5 till 6 GWh el,
vilket i sin tur motsvarar elkonsumtionen för
ungefär 1 000 hushåll.

Kolkraft

Kol är en fossil energikälla som fortfarande är en
hörnsten i det europeiska energisystemet. Förbränning av kol står för omkring 28 procent av den totala
elproduktionen i EU och för en stor del av de globala
koldioxidutsläppen. Kol bildas genom att fossila växter och djurdelar under lång tid utsätts för högt tryck
och hög temperatur. Processen tar flera miljoner år
och liknar bildandet av olja. Det finns flera olika typer
av kol varav två används för elproduktion – brunkol
och stenkol. Brunkol har lägre energiinnehåll och används endast i anläggningar som ligger i anslutning
till brunkolsbrott.
Gruvdrift har ofta stor inverkan på det omgivande
landskapet. Det finns två grundläggande metoder
för att bryta kol, underjordisk brytning och brytning
vid jordytan i så kallade dagbrott. Valet grundar sig
på hur geologin ser ut kring kolfyndigheterna. I dag
består ungefär 60 procent av världens kolproduktion
av underjordisk brytning.

Biomassa

Biomassa är materia som har sitt ursprung i fotosyntesen. Utvecklingen av biomassans olika användningsområden har under de senaste decennierna tagit stora
steg framåt. Genom att använda biomassa i kraftproduktion istället för fossila bränslen kan koldioxidutsläppen minskas avsevärt. Det finns i dag en mängd olika

Inspektion i kärnkraftverket
Forsmark, Sverige

metoder för att framställa biomassa. Massan kan vara
allt från energigrödor till jord- eller skogsbruksrester
eller avfall. I ett bioeldat kraftverk omvandlas biomassa
till el och värme genom förbränning.

Torv

Det finns olika torvarter beroende på vilket växtslag som dominerade på platsen när torvmaterialet
bildades. Den ofullständiga nedbrytningen gör att en
stor del av energiinnehållet i det biologiska materialet finns kvar.
Både i Sverige och internationellt har torv hittills betraktats som fossilt eller likvärdigt med fossila bränslen. I våra nordiska länder har torv karaktäriserats som
ett långsamt förnybart biomassabränsle. Enligt FN:s
klimatpanel IPCC klassas torv varken som biomassa
eller fossilt bränsle, och har fått en egen kategori.
Torv kan med fördel användas för värmeproduktion, men kan också eldas i kraftvärmeanläggningar
som samtidigt producerar både el och värme.

Naturgas

Naturgas är en fossil energikälla som bildats
genom långsam nedbrytning av biologisk materia
under miljontals år. Naturgasfyndigheter bildas i
jordskorpan, till exempel i porösa bergarter som
sandsten där gasen sipprat in och stannat kvar, eller
där det finns ett lager av hårdare bergarter ovanför
gasfyndigheten som stängt in gasen. Naturgas bildas

under samma förutsättningar som olja och återfinns
därför ofta på samma ställen.
Utvinningen sker både på land och till havs, antingen i samband med oljeutvinning eller i separata
naturgasfyndigheter. I nyare fyndigheter pressas
gasen ofta upp ur borrhålet med hjälp av det egna
trycket. I äldre fyndigheter, där trycket avtagit, pumpas ofta koldioxid eller vatten ner för att öka trycket
och på så sätt pressa upp gasen. Transporten av gas
sker oftast via pipelines och ett visst läckage kan
förekomma. Detta uppskattas till max 1 procent för
moderna system.
I en gasturbin antänds gasen under tryck, vilket
gör att förbränningsgaser med hög temperatur och
högt tryck bildas. Förbränningsgaserna driver en
turbin som i sin tur driver en generator. Ofta leds
gaserna därefter till en så kallad avgaspanna där
den återstående värmen och trycket kan användas
för att producera mer el samt värme för exempelvis
fjärrvärmenät.

Reservkraft

Oljekondens/gasturbin
Reservkraften består främst av oljekondens eller
gasturbiner då dessa kan startas upp för att leverera
el med kort varsel. Reservkraften används endast
under kortare perioder när efterfrågan på el är hög.
Miljöpåverkan från reservkraften är ofta hög eftersom den vanligtvis drivs med fossila bränslen.

Livscykelanalys – Vattenfalls elproduktion i Norden

9

Service av kraftverk i havsbaserade vindkraftparken Horns rev, Danmark.

Metodbeskrivning
livscykelanalys (LCA)
Vattenfalls livscykelanalyser baseras på de internationella standarderna ISO
14040 och 14044. Produktionens miljöpåverkan beskrivs ur ett livscykelpers
pektiv som omfattar byggande och rivning av kraftverk, bränsleproduktion,
drift samt hantering av restprodukter. Livscykelanalysen ger information om
utsläpp under normal drift, vilket innebär att hänsyn inte tagits till haverier
eller olyckor.

Den huvudsakliga miljöpåverkan sker inte alltid
vid drift av produktionsanläggningen. För vissa
tekniker är byggfasen avgörande, medan
bränsleproduktionen är dominerande för andra.
Våra livscykelanalyser genomförs i enlighet med
det internationella EPD®-systemet (Environmental
Product Declaration) och dess metodbeskrivning.
Ambitionen är att ge korrekt information framtagen
i enlighet med vedertagna metoder.
Efter att livscykelanalysens mål och omfattning
definierats följer inventeringssteget där livscykeln
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kartläggs och resursanvändning och utsläpp i alla
delprocesser summeras. Resultatet divideras med
elproduktionen under anläggningens livstid vilket ger
miljöpåverkan per genererad kWh.
I denna sammanställning har vi valt att endast
redovisa resultaten från livscykelanalysen, utan att
göra någon värdering av resultaten.
I Figur 3 beskrivs hur en livscykelanalys genomförs.
Pilarna i figuren indikerar att förfarandet är en
iterativ process, där man hela tiden använder
resultaten för att förbättra processen.

Struktur för LCA
Internationella EPD®-systemet
Vattenfalls livscykelanalyser utgör en viktig del
av våra miljövarudeklarationer. Vi har idag miljö
varudeklarationer för nästan 100 procent av vår
elproduktion i Norden.
Det internationella systemet för miljövarudeklara
tioner (EPD® – Environmental Product Declarations)
är ett informationssystem för att på ett faktamässigt
sätt beskriva miljöegenskaperna hos en produkt
eller tjänst. EPD® grundades av miljöstyrningsrådet
baserat på krav från industrin gällande jämförbarhet
och regler för genomförande och presentation
av livscykelanalyser. Systemet är öppet för alla
produkter och tjänster och överensstämmer med
internationella standarder för livscykelanalyser och
miljödeklarationer (ISO 14040, 14044 och 14025).
För varje kategori av produkter tas en så kallad
PCR (Product Category Rules) fram, bestående av
regler som beskriver vad som måste ingå i en miljövarudeklaration inom denna kategori.
I deklarationerna för el ingår inte bara en livs
cykelanalys utan det finns även krav på att redovisa
påverkan på biologisk mångfald samt eventuella
miljörisker. För beskrivning av hur dessa tas om hand
hänvisar vi till våra miljövarudeklarationer på
www.environdec.com.

Definition av mål
och omfattning

Tolkning
Inventering
analys

Miljöpåverkan
bedömning

Figur 3: Livscykelanalysens olika steg enligt
internationell standard ISO 14040 och 14044.

Sand- och
grustag

Oljekälla

transport
transport

Petrokemisk
industri

Glasfiberindustri

Gruva

transport
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transport

Rotorbladsfabrik
Stålfabrik
transport
transport

Montering

transport

Rivning

Tornfabrik

Uppresning

transport

Deponi
transport
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Figur 4: Exempel på flöden inom en livscykel
Figuren visar några flöden i ett vindkraftverks livscykel. Hela livscykeln inkluderar även tillverkning och
skrotning av generator, växellåda och fundament,
reinvesteringar samt drift och underhåll.
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Kol- och biomassabränsle
transporteras på pråmar via
vattendrag till Amagerverket,
Danmark.
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Transportband som levererar
bränsle för förbränning i
Amagerverket, Danmark.

Miljöpåverkan
– olika kategorier

I denna sammanställning redovisas miljöpåverkan i form av utsläpp av:
• Växthusgaser ( uttryckt i koldioxidekvivalenter, se nedan)
• Kväveoxider
• Svaveldioxid
Växthusgaserna har viktats samman till koldioxid
ekvivalenter med hjälp av allmänt vedertagna
viktningsfaktorer. I begreppet koldioxidekvivalenter
tas hänsyn till att olika växthusgaser har olika stor
påverkan att bidra till växthuseffekten, och man
anger istället hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma verkan på klimatet.

Metan bidrar till exempel 25 gånger mer än koldioxid
till växthuseffekten.
Elproduktionens inverkan på landskap, djuroch växtliv är svår att sammanställa i en traditionell
livscykelanalys. För information om påverkan på
biologisk mångfald se Vattenfalls EPD:er på
www.environdec.com.

Tabell 2: Utsläpp som ingår i denna livscykelanalys,
hur de uppstår och dess påverkan på miljö och hälsa.

Utsläpp

Bildandet påverkas av

Påverkan på hälsa och miljö

Koldioxid
ekvivalenter
(CO2e)

• Bränslets kolinnehåll
• Metan- och kolinnehållet i
marken, vilket frigörs vid till
exempel kolbrytning eller överdämning av mark

• Bidrar till växthuseffekten (endast fossila bränslen
ökar nettoutsläppen av koldioxid)

Kväveoxider
(NOx)

• Bränslets kväveinnehåll
• Förbränningsförhållanden:
temperatur, uppehållstid och
luftöverskott

• Försurning
• Övergödning
• Skadligt för hälsan vid inandning
• Bidrar till bildning av marknära ozon

Svaveldioxid
(SO2)

• Bränslets svavelinnehåll

• Försurning
• Hälsoeffekter hos personer med andnings
svårigheter

(Växthusgaser)
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Avgränsningar för
de olika kraftslagen
Systemgränser och allokeringsprinciper för
Vattenfalls livscykelanalyser görs i enlighet med
internationella bestämmelser som finns i de
regler (PCR – Product Category Rules) som är
definierade i det internationella systemet för
miljövarudeklarationer (EPD® – Environmental

Product Declarations). Allokering mellan el och
värme har gjorts enligt alternativproduktions
metoden i enlighet med gällande PCR för
elproduktion.
I tabell 3 här nedanför beskrivs vad detta innebär
för de enskilda kraftslagen.

Tabell 3: Beskrivning av livscykelns omfattning för olika kraftslag.

Kraftslag

Källa

Livscykeln innefattar

Livslängd

Kärnkraft

Vattenfalls EPD:er för
Forsmark och Ringhals.

Alla processer från urangruvan till djupförvaret, inklusive byggande, drift och rivning
av kraftverk och avfallsanläggningar för
hantering av radioaktivt avfall. Även reinvesteringar och transport av bränsle är med.

Kärnkraftsverkens tekniska
livslängd är satt till 50 år.

Vattenkraft

Vattenfalls EPD för vattenkraft (baserad på ett representativt urval av fjorton av
Vattenfalls vattenkraftverk
i åtta olika älvar).

Livscykelanalysen omfattar resursförbrukning
och utsläpp från byggande, reinvesteringar
och drift.

Den tekniska livslängden för
maskineri antas vara 60 år,
och för betongkonstruktioner
och dammar 100 år.

Vattenfalls EPD för vindkraft (baserad på ett representativt urval bestående
av tio av Vattenfalls
vindkraftparker i Norden,
England och Polen).

Byggande av vindkraftverk och fundament, inklusive reinvesteringar, drift och rivning av verket.

Vindkraft

Rivning av dammar och kraftverk ingår inte
eftersom den valda reinvesteringsmodellen
medför att kraftverken är som nya vid slutet
av den antagna livstiden.

Tillverkning och transport av material till komponenter och maskiner samt av komponenter
som torn, rotorblad, växellåda, generator med
mera.

Den tekniska livslängden för
ett vindkraftverk antas vara
20 år.

Reinvesteringar avser huvudsakligen växellådor och generatorer. Under drift krävs resor
för underhållsarbete och påfyllning av olika
smörjoljor. Dessa har också inkluderats i
analysen.

Kolkraft

Vattenfalls EPD för kolkraft
(baserad på Vattenfalls
koleldade kraftvärmeverk i
Danmark). Urvalet är representativt (2008) för Vattenfalls kolkraft i Danmark.

Livscykeln omfattar kolbrytning, transport av
kol till kraftverket, drift av kraftverket samt
uppförande, reinvesteringar och rivning av
kraftverket.
Maskiner och fordon som används vid kolbrytning och transporter är inkluderade i livscykeln. Transporten av stenkolet till kraftverken görs med båt då det oftast är väldigt stora
avstånd mellan kolbrytning och kraftverket.
Uppförandet av kraftverket inkluderar själva
byggnaden, panna, generator turbin etc. Reinvesteringarna är uppskattade till 1 procent
per år av det totala byggandet. Rivning av
kraftverket är inkluderat.
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Den tekniska livslängden på
kraftverken bygger på uppskattad livslängd för utvalda
verk i Danmark och ligger på
omkring 30 år.

Kraftslag

Källa

Livscykeln innefattar

Livslängd

Biomassa

Vattenfalls halmeldade
block vid kraftverket
Amager i Danmark.

Två olika typer av biomassa har studerats,
pellets från halm och träflis från skogsavfall.
I fallet halmpellets har jordbruket, pelletering
samt transporter inkluderats. I fallet träflis har
uttag, transport, samt flisning inkluderats.

Den tekniska livslängden
är uppskattad till 20 år för
halmpellets och 40 år för
träflis.

Resultaten för träflis bygger på faktisk bränsleanvändning samt utsläpp från
mindre kraftvärmeverk i
Sverige.

Koldioxid för förbränning av biomassa är inte
inkluderade i beräkningarna. Däremot utsläpp
från uttag och transporter.

Torv

Vattenfalls EPD för
Uppsala kraftvärmeverk,
referensåret 2005.

Livscykeln för torv omfattar bränsleproduktion
(förädling och transport), förbränning, hantering av askan samt byggande, reinvestering
och rivning av kraftverk.

Den tekniska livslängden
antas vara 40 år.

Naturgas

Resultaten är baserade på
faktisk bränsleanvändning
och utsläpp under 2011
från Vattenfalls anläggning
Myllykoski i Finland.

Livscykeln omfattar utvinning av naturgas,
transport via pipeline till kraftverk och drift av
kraftverket. Byggande, reinvesteringar samt
rivning av kraftverket är inkluderat i beräk
ningarna.

Den tekniska livslängden
antas vara 40 år.

Naturgasutvinning samt transporten till
kraftverket är hämtande från generiska upp
gifter och antas ske från Ryssland. Transporten från utvinningen till kraftverket har
uppskattats till 3000 km. Data för byggande,
reinvesteringar samt rivning av kraftverket är
hämtade från generiska uppgifter och antas
representera typiska värden. I de generiska
data som används för naturgasutvinningen
samt transporten antas även ett visst läckage.

Reservkraft
Oljekondens

Underlaget för livscykel
analysen av oljekondens
kommer från kondens
kraftverken i Stenungsund.
Verkningsgraden baseras
på faktiska driftdata från
2007.

Den studerade livscykeln för oljekondenskraftverk omfattar råoljeutvinning, raffinering,
transporter och förbränning i kraftverket. För
oljebränslet (en lättolja med låg svavelhalt) har
genomsnittliga data för Europa använts. Även
byggande och rivning av kraftverket ingår.
Reinvesteringtakten är låg på grund av den
korta drifttiden per år.

Den tekniska livslängden är
satt till 60 år.

Reservkraft
Gasturbiner

Data har hämtats från ett
gasturbinkraftverk i Slite.
Bränslet är jetbränsle med
låg föroreningshalt.

Analysen inkluderar utvinning av råolja,
raffinering och transport samt förbränning
i gasturbinerna. Data för framställning mot
svarar ett europeiskt genomsnitt för fotogen.
Gasturbinernas årliga drifttid inom Vattenfalls
verksamhet i Norden är mycket kort, även
jämfört med oljekondensen.

Den tekniska livslängden är
satt till 60 år.
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Resultat – utsläpp
per kWh och kraftslag
Miljöparametrarna för de olika kraftslagen är uttryckta i gram per genererad
kWh el. Genom att ange utsläppen per genererad kWh kan olika kraftslag
jämföras oberoende av den mängd el anläggningarna producerar.

Resultat per kWh
I figurerna nedan är utsläppen uppdelade
efter fyra steg inom livscykeln:

Observera att redovisade resultat enbart
gäller under de förutsättningar som angivits
i denna sammanställning. De kan inte anses
representera elproduktion generellt. Man bör
även komma ihåg att kraftslagen inte fullt ut
kan ersätta varandra eftersom de har olika
funktion i energisystemet.

• Bränsle (produktion och transport)
• Drift
• Infrastruktur (etablering, underhåll
och rivning)
• Hantering av radioaktivt avfall.

Figur 5: Utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvivalenter)
ur ett LCA-perspektiv för olika kraftslag.
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Biomassa
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Naturgas
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Kol KVV

Reservkraft
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Reservkraft
Gasturbin

Figur 6: Utsläpp av kväveoxider ur ett LCA-perspektiv
för olika kraftslag.
Bränsle

Utsläpp av kväveoxider

Drift
Infrastruktur
Hantering av radioaktivt avfall

g NOx /kWh
0,030

2,5

0,025

2,48

0,027

0,025

0,020

2,0

0,015
0,010

0,004

0,005

1,5

1,46

0,000

1,17

1,13

Kärnkraft Vattenkraft Vindkraft
1,0

0,87
0,68

0,5

0,29
0,0

0,03

0,00

0,03

Kärnkraft

Vattenkraft

Vindkraft

Biomassa
KVV Tr äflis

Biomassa
KVV Halm

Naturgas
KVV

Torv KVV

Kol KVV

Reservkraft
Olja

Reservkraft
Gasturbin

Figur 7: Utsläpp av svaveldioxid ur ett LCA-perspektiv
för olika kraftslag.
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Påverkan per kraftslag
Kärnkraft

Kärnkraft ger upphov till låga koldioxidutsläpp över
hela livscykeln. Den största andelen av kärnkraftens
miljöbelastning uppstår vid framställningen av bränslet – över hälften av utsläppen till luft under livscykeln uppstår här. Bränsleproduktionen innefattar
transporter, uranbrytning, konvertering, anrikning och
bränsletillverkning som sker i anläggningar spridda
över världen.
Vid drift av kärnkraftverket är det främst testkörningen av reservkraften, kemikalietillverkning
och transporter av radioaktivt avfall som bidrar till
utsläppen.

Vattenkraft

De utsläpp som bidrar till växthuseffekten kommer
huvudsakligen från den mark som lagts under
vatten i samband med dämningen. Marken innehåller
organiska kolföreningar och näringsämnen som
successivt bryts ned och frigörs. Kolföreningarna
bryts ned till koldioxid med hjälp av syret i vattnet.
I övrigt är det vid byggande och reinvesteringar
som miljöpåverkan är som störst, främst genom
tillverkning av stål och betong som medför bland
annat utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och
kväveoxider. Driften av vattenkraftverken ger små
utsläpp. Den som finns orsakas främst av transporter
i samband med inspektion och underhåll.

Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla som orsakar
mycket låga utsläpp under sin livscykel. Miljöpåverkan i byggfasen dominerar i vindkraftens livscykel.
Tillverkning av stål, betong och komposit är de verksamheter som främst bidrar till utsläppen, ungefär
hälften av utsläppen av växthusgaser uppstår vid
framställning av stål till verken.

Kolkraft

Miljöpåverkan för ett kolkraftverk sker främst i
driftsteget i samband med förbränningen av kol.
Kolbrytning och transporter har också en relativt
stor påverkan. Vid kolbrytning används maskiner och
olika typer av fordon för att lokalt transportera kolet
vid brytningsområdet. Kolbrytning kan även medföra att relativt stora mängder metan frigörs, detta
varierar dock väldigt mycket från gruva till gruva.
Transporten sker ofta med fartyg som drivs med
bunkerolja, vilket ger höga utsläpp av svaveldioxid
och kväveoxider.
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Biomassa

Förbränning av biomassa leder till utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider. Koldioxiden
anses dock inte bidra till växthuseffekten eftersom
biomassa binder koldioxid genom fotosyntesen när
den växer. Däremot ger produktion av bränslet upphov
till fossila koldioxidutsläpp av olika typer. Utsläppen
sker främst i samband med transporter och förädlingssteg men även i samband med eventuellt skogsbruk eller jordbruk beroende på bränslets härkomst.

Torv

Att torka torv är en energikrävande process och
kräver därmed mycket energi. Det är därför viktigt
vilken energimix som används. Förbränningen av
torv ger också höga utsläpp av såväl koldioxid som
svaveldioxid och kväveoxider. Torv klassas i vissa
länder som ett långsamt förnyelsebart bränsle,
medan EU och många internationella organ klassar
torv som fossilt bränsle. Vattenfall räknar utsläppen av koldioxid som fossilt och dessa utsläpp är
medräknade som växthusgaser.

Naturgas

Förbränning av naturgas ger upphov till lägre koldioxidutsläpp än andra fossila energikällor. Miljöpåverkan för ett naturgaskraftverk sker främst i drifts
teget i samband med förbränningen av naturgas,
då utsläpp av såväl koldioxid och kväveoxider sker.
Utsläpp av svaveldioxid är dock mycket begränsat
eftersom bränslet inte innehåller något svavel och
såldes frigörs inget svavel vid förbränning i kraft
verket. Transporten av gas sker oftast via pipelines
och ett visst läckage kan förkomma.

Reservkraft

Oljekondens/gasturbin
För såväl oljekondenskraftverk som kraftverk med
gasturbiner är det driften av kraftverket, det vill
säga förbränningssteget, som dominerar miljöpåverkan, framförallt genom utsläpp till luften. Bränsleproduktionen ger också utsläpp, medan byggandet
står för en mindre del av utsläppen.

Slutsatser
• Utsläppen från byggfasen dominerar miljöpåverkan för de kraftslag som saknar
bränsle och istället använder en flödande energikälla (vattenkraft och vindkraft).
• För förbränningskraftverken (biomassa, kol, olja, naturgas) dominerar
utsläppen från driften, följt av produktionen av bränslet.
• För kärnkraften dominerar produktionen av uranbränslet.
• Rivningsfasen innebär en förhållandevis låg påverkan för alla kraftslag, bland
annat eftersom metaller och betong kan återvinnas.

Bränsleproduktionen står för drygt hälften av
kärnkraftens utsläpp till luft under livscykeln. Valet av
leverantörer i bränslekedjan har stor betydelse, det
gäller särskilt för företag som arbetar med gruvdrift
och anrikning. Halten av uran i malmen spelar
in – gruvor med låg uranhalt i malmen och som
använder fossilbaserad el ger högre miljöpåverkan
– liksom valet av anrikningsmetod. Åtgången av el
och bränslen i de olika processtegen är avgörande,
elanvändningen kan skilja en tiopotens mellan olika
metoder att anrika uran. Även produktionsmixen
för den el som förbrukas hos leverantörerna är
betydelsefull, där mycket fossilbaserad el ger en
högre miljöpåverkan genom utsläpp till luft.
För kraftslag som nyttjar flödande energikällor
(vindkraft, vattenkraft) är materialmängd per
installerad effekt en viktig parameter för miljöprofilen
liksom val av ingående material. I princip gäller att
större mängder material och mer sällsynt material
ger en sämre miljöprofil. Det har också betydelse var
materialen tillverkas och vilken sorts el som används
vid framställningen, mycket fossilbaserad el och
långa transporter ger högre utsläpp till luft.
Därutöver har verkningsgraden, det vill säga
hur effektivt den flödande energin omvandlas
till el betydelse för miljöprofilen liksom den
flödande energins tillgänglighet under året. Ju
fler timmar anläggningen kan köras, desto mindre
miljöpåverkan per kWh. Ett bra vindläge ger hög
produktion under verkens livstid och därmed en
lägre miljöpåverkan.

För fossil-, torv- och biobränsledrivna kraftslag
är verkningsgraden, det vill säga hur effektivt
energin i bränslet omvandlas till el, avgörande. Hur
rent bränslet är och hur effektiv rökgasreningen är
påverkar också. Ju lägre verkningsgraden är desto
större inverkan har produktionen av fossil-, torv- och
biobränsle på resultaten, eftersom det går åt mer
bränsle per genererad kWh vid lägre verkningsgrad.
Generellt har transportavståndet mellan uttag
och förbränning en väldigt stor betydelse för
biomassans miljöpåverkan och även jämfört med
andra förbränningsanläggningar så har detta en stor
betydelse eftersom energiinnehållet för biomassa
generellt är lägre än för till exempel kol, vilket gör
att transporten medför högre utsläpp per genererad
kWh. I fallen som här studerats sker dock uttaget på
lokal nivå och transportavståndet mellan uttag och
användning är därför relativt korta.
Samtliga resultat som visas i diagrammen speglar
Vattenfalls verksamhet idag. Data för reservkraften
(oljekondens och gasturbiner) är hämtade från äldre
anläggningar med relativt låga verkningsgrader
och begränsad eller ingen rökgasrening. Eftersom
reservkraften utnyttjas så få timmar per år
tillåter myndigheterna högre utsläpp från dessa.
De danska kolkraftverken har en mycket hög
teknisk effektivitet, men eftersom de ej används
som baskraft, och till viss del regleras utifrån
värmebehovet framstår de som mindre effektiva ur
ett livscykelperspektiv. På grund av att den verkliga
verkningsgraden ligger långt under den teoretiska.
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Sammanställning

Här redovisas miljöpåverkan för en genomsnittlig kWh genererad
i Vattenfalls verksamhet i Norden, baserat på:
• Vattenfalls elproduktionsanläggningar.
• Anläggningarnas respektive årliga produktion.
• De olika kraftslagens miljöpåverkan per genererad kWh
(enligt tidigare kapitel).

Vattenfalls elmix
Vattenfall producerar omkring 82 TWh el per år
i Norden. I diagrammet nedan visas den elmix
som används i denna livscykelanalys.

Tabell 4: Elmix i Vattenfalls verksamhet i Norden.

Kraftslag

Figur 8: Vattenfalls elmix i Norden (TWh).
Biomassa
Vind 1,0
Kol Torv
1,7
4,5 0,2
Reserv
Gas
0,02
0,01

Procent av total
produktion
Norden

Kärnkraft

51,9

Vattenkraft

39,0

Kolkraft

5,5
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2,1

Biomassa

1,2

Gas

0,0
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0,2

Reservkraft

0,0
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Kärn
42,5

Vatten
32,0

Resultat för en
genomsnittlig kWh

Stapeldiagrammen nedan visar några exempel på miljöpåverkande parametrar
från Vattenfalls nordiska elproduktion. Diagrammen visar de totala utsläppen
per kWh inom kategorierna växthusgaser, svaveldioxid och kväveoxider ur ett
livscykelperspektiv, samt hur mycket vart och ett av de redovisade kraftslagen
bidrar till de totala utsläppen.
Staplarna är också uppdelade efter fyra delar inom livscykeln:
• Bränsle (produktion och transport)
• Drift
• Infrastruktur (etablering, underhåll och rivning)
• Hantering av radioaktivt avfall.

Figur 9: Relativa bidrag från olika kraftslags utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvivalenter)
från Vattenfalls verksamhet i Norden.
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Figur 10: Relativa bidrag från olika kraftslags utsläpp av kväveoxider från
Vattenfalls verksamhet i Norden.
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Figur 11: Relativa bidrag från olika kraftslags utsläpp av svaveldioxid från
Vattenfalls verksamhet i Norden.
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Resultat distribution
Hittills har resultaten redovisats per genererad kWh el, men för att redovisa
hela livscykelperspektivet fram till kund måste även distributionsförlusterna
räknas med. Dessa kan antas bli kompenserade genom ytterligare produktion i respektive anläggning. Därför redovisas inte någon separat livscykelanalys för distributionsnäten utan de uttrycks som en procentsats av de
totala resultaten.
ansluter sig till regionnätet är den genomsnittliga
distributionsförlusten – om kraftverken matar ut
till transmissionsnätet – cirka 3 procent, medan
motsvarande förlust för distribution till ett hushåll i
glesbygden är omkring 9 procent.

Distributionsförlusterna beror på ett flertal
faktorer såsom distributionssträcka, momentan
belastning i nätet, spänningsnivån som kraftverken
kopplar till och spänningsnivån som kunden
är ansluten till. I diagrammet nedan redovisas
genomsnittliga förluster. Till en industrikund som

Figur 12:
Distributionsförluster på
olika spänningsnivåer.

Stamnät 220/400 kV
Regionnät 70/130 kV
Lokalnät tätort 70/130 kV
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Utsläpp av växthusgaser, kväveoxider samt
svaveldioxid från konstruktion samt reinvesteringar
av tranmissions- och distributionsnäten presenteras

i tabell 5. Dessa utsläpp måste adderas till de ut
släpp som presenteras i figurerna 5, 6, 7, 9, 10 samt
11 för att få utsläppen per distribuerad kWh el.

Utsläpp

Mängd

Enhet

Växthusgaser

1,0

g CO2e/KWh (el) distribuerad

Kväveoxider

0,0023

g NOx/kWh (el) distribuerad

Svaveldioxid

0,0038

g SO2/kWh (el) distribuerad

Tabell 5: Utsläpp från konstruktion samt reinvesteringar av tranmissions- och distributionsnäten.
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Tolkning av resultaten
Majoriteten av koldioxidutsläppen från elproduktionen sker i driftskedet
där Vattenfall har operativ kontroll. Svaveldioxidutsläppen uppstår
däremot till stor del uppströms, exempelvis vid transport av bränsle.
Trots att kolkraften i Danmark endast står för ca
5–6 procent av Vattenfalls totala elproduktion
i Norden utgör den en betydande faktor för
samtliga parametrar som redovisas här. Detta är inte
enbart kopplat till driften och förbränningen av kol.
Hälften av svaveldioxidutsläppen från kolkraften
härstammar till exempel från koltransporterna. De
två största bidragen till elmixen, vattenkraft och
kärnkraft, bidrar generellt väldigt lite till den totala
miljöpåverkan.
Majoriteten av koldioxidutsläppen från elproduktionen sker i driftskedet där Vattenfall har operativ
kontroll. Svaveldioxidutsläppen uppstår däremot
till stor del uppströms, exempelvis vid transport av
bränsle. Trots att reservkraften har väldigt höga

utsläpp per genererad kWh så är bidraget till
Vattenfalls totala miljöpåverkan i stort sett
försumbar. Detta är direkt kopplat till det faktum
att dessa anläggningar endast körs ett fåtal
timmar per år.
Nedan visas utsläppen av växthusgaser för
Vattenfalls elproduktion i Norden uppdelad på de
olika faserna i livscykeln.
Som figur 13 visar så sker majoriteten av
utsläppen i driftskedet där Vattenfall har operativ
kontroll. För att reducera dessa utsläpp har man
implementerat en mängd olika åtgärder, såsom,
installation av rökgasrening, stoftrening, katalysator,
rökgasåtervinning och betydande effektiviserings
installationer.

Figur 13: Växthusgaser från olika faser inom livscykeln för en genomsnittlig kWh el.
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Betydande miljöpåverkan finns även inom bränsle
produktionen. Gällande utsläpp av svaveldioxid utgör
produktion av bränsle en betydande del, över 60
procent, vilket kan påverkas genom aktiva val av
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leverantörer och varifrån bränslet levereras. I vissa
fall har Vattenfall även ställt krav på åtgärder hos
leverantören för att minska miljöpåverkan, till exempel byte av elmix för Vattenfalls leveranser.

Vågkraftsprojektet Pelamis, utanför Shetlandsöarna, sker i ett samarbete mellan Aegir Wave
Power och Scottish power och Vattenfall.

LCA som ett verktyg
i miljöarbetet
Vattenfall har använt LCA som ett verktyg för att utvärdera och kartlägga miljöpåverkan från sin elproduktion sen i början av 90-talet. LCA-perspektivet hjälper
Vattenfall att göra prioriteringar, genom att se var miljöpåverkan uppstår och var
åtgärder behövs för att reducera miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, dels
genom att implementera rätt åtgärder i den egna verksamheten men även, i de
fall det är relevant, att ställa krav på våra leverantörer.
Vattenfall har med hjälp av LCA-arbetet
implementerat en mängd åtgärder utifrån ett
livscykelperspektiv med utgångspunkt att
förbättra miljöprestanda. Exempel på åtgärder och
användningsområden är:
Förändring i elmix hos leverantör inom
kärnbränslecykeln i avsikt att reducera
miljöbelastning från den el som levereras från
Vattenfalls kärnkraftverk.
Identifiering av signifikanta miljöaspekter ur ett
LCA-perspektiv för att vidare kunna prioritera och
förankra beslut utifrån dem.
Utvärdering av nya kommande tekniklösningar
till exempel elproduktion från vågkraft, koldioxid
avskiljning och lagring (CCS), med mera.

Utvärdering av biobränslekedjor med avsikten att
undvika bränslen som har höga växthusgasutsläpp
inom livscykeln utan istället välja bränslen med låga
växthusgasutsläpp.
Vattenfalls miljövarudeklarationer (EPD), som
bygger på livscykelanalys, används för att påvisa
miljöpåverkan från Vattenfalls elproduktion och
förser den produktspecifika elförsäljningen i
Sverige med miljödata. EPD: erna används även som
underlag i tillståndsprövningar samt som stöd vid
kommunikationsaktiviteter med olika intressenter.
Dessa aktiviteter går i linje med Vattenfalls strategi
och vision om att vara ett av de företag som
leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar
energiproduktion.
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Ordlista
B

Baskraft – samhällets basbehov av el. Anläggningar
designade för produktion av baskraft levererar på en
jämn nivå.

D

Distributionsnät – nät som levererar till större
konsumenter som städer och stora industrier.

E

EPD® – miljövarudeklarationer (Environmental
Product Declarations).

I

Intermittent kraft – produceras när väderförhållandena är de rätta och produktionsvolymen kan därför
variera snabbt utan koppling till efterfrågan på el.

K

L

LCA – livscykelanalys (Life Cycle Assessment).
Lokalnät – små nät som levererar till mindre
konsumenter.

P

PCR – Product Category Rules, regler som anger hur
avgränsningar görs vid en EPD®.

R

Reglerkraft – kraft som går att reglera snabbt för
att möta såväl variationer i elförbrukningen över
tid som variationer i andra anläggningar som till
exempel intermittenta energikällor.
Reinvestering – investering i existerande anläggning
som ej ingår i årligt underhåll.

Koldioxidekvivalenter – ett mått på utsläpp
av växthusgaser som tar hänsyn till att olika
sådana gaser har olika förmåga att bidra till
växthuseffekten.

Reservkraft – möter toppar i elbehovet som orsakas
av till exempel mycket kalla dagar, eller av att någon
ordinarie elproduktionsanläggning inte levererar el.

KVV – kraftvärmeverk, verk som levererar både
värme och elektricitet.

Transmissionsnät – nät som levererar el med hög
spänning över stora avstånd.

T

Länkar
Internationella EPD®-systemets hemsida:
www.environdec.com
Vattenfalls miljövarudeklarationer går att finna på:
www.environdec.com/en/EPD-Search/?query=vattenfall
PCR för elektricitet, ånga och varmvatten:
www.environdec.com/en/Product-Category-Rules/Detail/?Pcr=5802
Vattenfall
www.vattenfall.com
Frågor? Skicka e-post till:
info@vattenfall.com
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