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Information till Iasaren angiiende ny upplaga

Foreliggande rapport M en ny uppdaterad version av A4iZjofaktabokfor brdrz.slen. De
delar som tillkommit/uppdaterats sedan forra upplagan (augusti 1999) tir foljande:

Nya livscykelanalyser har granskats och inarbetats i rekommendationerna for de
brt+nslen som funnits med i foregiende upplaga.

De nya branslen som tillkommit & tallbeckolja (under trddbrdnslen), RT-flis
(under tradbran.den), gurnrniflis (under avfaH) och vinetanol (under etanoZ).

Ovriga energislag som tillkommit &-el frti vattenkraft, vindkraft och karnkraft.

I Del 1 redovisas data for “svensk genomsnittsel”.

Energianvandning i dagslaget i Del 2 har uppdaterats.
Avsnittet Utslappens uppkomst i kapitel 2, Del 2, ar nytt.

Kapitel 5 i Del 2, Forbranningsegenskaper ftir villaparmor, ar nytt.
Energipriserna i Del 1 har uppdaterats.
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Sammanfattning

MiZjo~aktabok for branslen ar en sammanstallning av data for miljop~verkan vid anvandning
av olika energislag; branslen och direktproducerad el. Hela livscykeln ar beaktad, d.v.s. frim
r5varuutvinning till forbranning. De data som presenteras avser svenska forh511andeni
dagslaget. De studerade branslena & bensin, diesel, eldningsolja, gasol, kol, naturgas, torv,
avfall, etanol, RME, DME, biogas saint tradbranslen (skogsrester, Salix, pelletter/briketter,
returflis, tallbeckolja). Data for miljop~verkan presenteras dels per MJ bransle och dels per
MJ nyttiggjord energi for olika energikallor (energiomvandlingssystem). De energikallor som
studeras ar varmeverk, kraftvarmeverk, kraftverk (bransleeldade), villapannor, el fi%n
vattenkraft, vindkraft och karrtkraft, saint latta och tunga fordon.

De data som presenteras i rapporten ar uteslutande baserade pa resultat fri?mandra rapporter.
Inga nya matningar har utforts. For varje energislag har ett antal livscykelanalyser granskats
och utvarderats utifrh metodiken om livscykelanalysers genomforande och innehilll. Utifi%n
denna granskning har de mest relevanta livscykelanalysema valts ut och fM Iigga till grund
for den datasammanstallning som presenteras bar. Resultattabellema med data for
miljopi?werkanfriin anvandning av olika energikallor presenteras i kapitel 2 i huvudrapporten.

Darutover har foljande slutsatser framkommit under arbetet med miljofaktaboken:

●

●

●

●

●

●

For okad jamforbarhet bor LCA-underlaget forbattras for torv, pelletterlbriketter,
tallbeckolja, importerade tradbranslen, importerat avfall saint gasol och biogas som
bransle i fasta anlaggningar.

Nettoemissionerna av koldioxid vid forbranning av biobranslen bor studeras narmare.

Det firms stora osakerheter forknippade med livscykelanalyser p.g.a. att man ofta studerar
komplexa system. Darfor kan det vara svi%-tatt jamfora Iivscykelanalyser gjorda av olika
aktorer. For att oka jamforbarheten ar det viktigt att vidareutveckla och sprida
anvandningen av detaljerade kriterier for hur en LCA skall goras for ett energisystem
(firms kriterier framtagna inom systemet for certifierade miljovarudeklarationer, EPD,
som administreras av Miljostymingsriidet).

Fler miljop~verkanskategorier horde beaktas i alla livscykelanalyser for att ytterligare
oka j amforbarheten. T.ex. markanvandning, utslapp till vatten, forbrukning av
naturresurser etc.

I branslebaserade system stfir forbranningen av branslet typiskt for cirka 90’%av
utslappen under Iivscykeln. Forutom bransleval kan valet av anlaggning/fordon ha stor
betydelse for utslappsdata.

For vattenkraft, vindkraft och kamkrafi st% byggandet av anlaggningama for den storsta
delen av miljop5verkan (for kamkraft aven utvinning och bantering av branslet). Den
specifika Iokaliseringen av vatten- och vindkraftverk har stor betydelse for den totala
milj opi%erkan.

Svenska PetroleumInstitute/IVL Svenska Mi~6institutet AB
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7.7 Bakgrund och syfte

Syftet med denna miljofaktabok for branslen ar att presentera data som beskriver den
totala miljopherkan frti anvandning av olika energislag. Med total miljopiiverkan
menas har energiam%ndning, utslapp till luft, production av restprodukter etc. friin ett
energislags hela livscykel.

Bakgrunden till projektet ar att det runt om i varlden under senare i%har producerats
ett stort antal livscykelanalyser (LCA) for energisystem med olika syften,

systemgranser, teknikniv~, geografisk representativitet etc. Pii grund av dew
olikheter kan det vara sviirt att jamfora olika energislag med varandra och det blir
sw%rtatt avgora vilken relevans olika rapporter har for svenska forhtillanden. Denna
rapport & ett forsok att harrnonisera dessa grtisdragningar och presentera data som ar
relevanta for svenska forh~llanden idag. De energislag som beskrivs ar de som
anvands i Sverige idag, eller som kan forv~tas komma att anvandas inom en snar
framtid. De beskrivna brtinslena ar bensin, diesel, eldningsolja, gasol, kol, naturgas,
torv, avfall, etanol, RME, DME, biogas saint tradbrtislen (skogsrester, Salix,
pelletterh-iketter, tallbeckolja och returflis). Utover detta beskrivs aven

miljop&erkan for el friin vattenkraft, vindkraft och karnkraft.

M&let ar att tillhandah~lla ett sammanliillet faktaunderlag for miljop~verkan vid
anvandning av olika energislag. Men ocksii att gora det mojligt att valja mellan olika
branslen med hiinsyn till miljopi?werkan for en viss typ av anvandningsomrlide. De
anviindningsomr5den som behandlas h& ti Wrmeverk, lcraftverk, kraftvarmeverk,
villapannor saint latta och tunga fordon.

Faktaboken har tagits frarn av IVL Svenska Miljoinstitutet AB pa uppdrag av Svenska
Petroleum Institute (SPI).

1.2 Me fodik

De rekommenderade data for ett energislags miljop~verkan som redovisas i denna
faktabok ar uteslutande baserade pa resultat fi%n andra rapporter. Inga nya matningar
har utforts. For varje energislag har ett antal livscykelanalyser granskats och
utvtiderats utifi%n metodik kring livscykelanalysers genomforande och inneh511 (se t.
ex. Lindfors et al, 1995). Viktiga bedomningsfaktorer har varit transparent,

systembeskrivning, datakvalitet och resultatredovisning (se Teknisk bilaga). De fiesta
rapporter som granskats ar inte kompletta livscykelanalyser enligt LCA-metodik (se
avsnitt 1.6.2 i detta kapitel) eftersom analysen avslutas efier inventeringssteget. En
mer korrekt beniirnning i dessa fall & livscykelinventering (LCI). I Teknisk bi)aga
redovisas for wuje granskad rapport vilka Iivscykelsteg som beaktats saint hur val
studien uppfjdler vissa krav som har bedomts vara speciellt viktiga for att beskriva
dokumentationskvaliteten hos en livscykelanalys. N&gon granskning och vardering av
enskilda data i de olika rapporterna har inte Qorts, annat M i stickprov.

Utifriin denna granskning har vi sedan sammanstalh en rekommendation fir vilka data
som b~t beskriver miljop&erkan frti anvtidandet av energislaget under svenska
forhiillanden i dagslaget. Med dagslaget menas h% % 2001, vilket ar viktigt att notera
eftersom en kontinuerlig utveckling av utrustning (motorer, brannare etc.) och

Svenska Petroleum Institute/ IVL Svenska Miljoinstitutet AB
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I

branslen gor att emissions- och resursforbrukningsdata hela ticien forandras.

medfor ocks~ att aven de allra farskaste data som redovisas har redan kari vara
&rgamla pi?igrund av att det tar tid att publicera och fora ut nya forskningsron.

7.3 Datakallor

I
Detta
n~gra

I kapitel 2 presenteras data for energislagens miljopilverkan under hela Iivscykeln. For
branslen ar dessa uppgifter sammansatta av data for miljopiiverkan frtin pwhktion
och distribution av branslet, saint fifm anvandning av branslet.

Figur 1.1, 1.2 och 1.3 beskriver schematiskt hur de data som presenteras i denna
rapport har tagits fram. For varje energislag har ett antal Iivscykelanalyser granskats
och en av dessa har bedomts bast beskriva den production och distribution av
energislaget som ti aktuell i Sverige i dagslaget. For vissa branslen firms fler an en
kalla angiven. De beskriver production av ett och samma bransle utifi%n olika r&aror.

Gemensamt for alla brtinslen i% att de storsta emissionerna sker vid anvandningen,
d.v.s. forbranningen. Skillnaderna i emissioner fr%l olika specifika

anlaggningar/fordon kan vara mycket stora. For jlimforbarhetens skull har vi diirfor
valt att anvanda endast tv5 kallor for denna del av livscykeln. For fasta anlaggningar
har har genomg~ende emissionsfaktorer for genomsnittliga svenska anlaggningar
anvants. Emissionsfaktorerna ar medelvarden for svenska anlaggningar, framtagna av
IVL (Bostrom et al, 1998). For fordonsdrift anges emissionsniv5er fizuntagna av
Motortestcentrum (MTC) p5 uppdrag av Alternativbriinsleutredningen i syfte att skapa
jamforbarhet mellan briinslealternativ (Blinge et al, 1997).

Branslen fiir fasta anlaggningar
Antal granskade Data for Produkdon & Data for A?zvundlzing
livscykelanalyser distribution hamtades frin: hamtades frim:

. . . .
gur 1.1 Branslen for fasta anlaggningar. Beskrivning av hur manga hVSCJ)kt?lCZHUIJNersom gran~

for varje brans[e saint vilka kallor data for mi@opdverkan under de olika faserna i branslenas
Iivscykler hamtats frtin.

Svenska Petroleum Institute/ IVL Svenska Miljoinstitutet AB
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Bensin:

Diesel:

Gasol:

Naturgas:

Etanol:

RME:

DME:

Biogas:

FordonsdrivmedeI

.. . .

Data for Anvandning
hamtades frh:

7 /...

Figur 1..2 Fora’onsdrivmedel Beskrivning av hw manga lxvscykelanalyser som grans~ats jor varje
drivmedel saint vilka kallor data for mi~opdverkan under de olika faserna i drivmedlens Iivscykler
hamtats fr~n.

I
I

Direktproducerad el
Antal granskade Data for Produktiun &

Iivscykelanalyser distribution hamtades fritn:

L
Figur 1.3 Direktproa’ucerad el Beskrivning av hur minga livscykelanalyser
som granskats for varje energislag saint vilka kallor data for miljoptierkan
under de olika faserna i energislagens livscykler hamtats frbn.

1.4 Osakerheter

LCA ar en meted som ger resultat som innefattar olika osakerhetsfaktorer. Det ar
diirfor viktigt att inte betrakta de data som redovisas htir som absoluta sanningar, utan
mer som en angivelse av vilka storleksordningar som galler.

Emissionsfaktorer kan uppskattas med olika god noggrannhet. Det firekommer alltid
variationer i de faktorer som besttis, dels beroende pii verkliga variationer, dels i att

Svenska Petroleum Institute/ IVL Svenska Miljoinstitutet AB
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matningarna endast kan goras med viss noggrannhet. Generellt km sagas att
emissionsfiiktorer for NOX, SOX, och COZ kan bestammas med god noggrannhet
medan ovriga emissionsfaktorer, speciellt for partikelutslapp fri?mfordon, a.r behaftade
med storre os~erheter.

Den storsta miljopziverkan frfm anviindningen av ett bransle sker som sagts tidigare
vid sjalva forbranningen. D&for ti det viktigt att beakta aktuell forbriinnings- och
reningsteknik for en speciell tillampning nti man ska bedoma milljopherkan eftersom
de individuella skillnaderna kan vara mycket stora.

De data som anviints for utslapp vid fordonsdrift galler forhfhndevis nya fordon och
forutsatter en hogre verkningsgrad M vad som galler for det verkliga
fordonsbest~ndet. For jamforelser mellan olika drivmedel spelar detta inte niigon roll,
men for att spegla en verklig situation bor man am%nda ernissionsdata for det
specifika fordonet.

Den storsta miljopherkan Mr det galler anvandning av vattenkraft, vindkraft och
ktiaft kommer dock fr&n production av material och sjalva byggandet av
anlaggningarna. For karnkraft har aven utvinningen och hanteringen av branslet en
stor piiverkan. For dessa typer av anlaggningar har utformningen och lokaliseringen av
den specifika anlaggningen en mycket stor betydelse for den totala miljopiiverkan.

Jiimforelser mellan miljopt?werkan for de olika energislagen skall goras med
forsiktighet. Trots forsok att hitta gemensamma systemgrhser firms skillnader mellan
olika studier, t ex skillnader i elmix, emissionsfaktorer vid transporter etc, som gor att
systemen inte alltid & belt jamforbara.

1.5 Miljofaktabokens disposition

Del 1, d.v.s. huvudrapporten, best&r av denna irdedning saint kapitlet Milj’opdverkan
j’hin olika energikdllor. Dtir redovisas tabeller med data f6r total miljopiiverkan, friin
rinmruutvinning till forbrtinning for de br~slen som studerats. IFor vatten-, vind och
karnkraft omfattar redovisade data hela livscykeln fi%n production av byggmaterial till
rivning av kraftverken. De energikallor som behandlas ar viir-meverk, kraftverk
(bransleeldade), kraftviirmeverk, vattenkraft, vindkraft, villapannor, karnkrafi saint
latta och tunga fordon. I tabellerna redovisas aven brtislepriser och
anlaggningarnas/fordonens verkningsgrader.

Del 2 av rapporten innehidler bakgrundsinformation och en Teknisk bilaga.
Bakgrundsinformationen besthr av fojande:

I kapitlet Vad ar en Zivscykelanalys (LCA) ? beskrivs kortfattat hur man gor en
livscykelanalys saint det standardiseringsarbete for LCA-metodik. som piighr.

1 kapitlet Miljopfiverknn j-in energianvandning beskrivs uppkomsten av de olika
&men som emitteras under energislagens livscykler sarnt vilke.n effekt pii miljon de
bar.

Svenska Petroleum Institute/ IVL Svenska MiljOinstitutet A.B
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I kapitlet Energianvandning nu och i framtiden beskrivs energitillforseln i Sverige
idag och hur den har forandrats under de senaste &en. Avsnittet ligger till grund for
vilka energislag som behandlats, eftersom Miljofaktaboken ska spegla dagslaget.
Kapitlet inneh?dler aven en discussion om olika br~slens framtida potential, biide for
fordonsdrift och i fasta anlaggningar.

I kapitlet Fakta om energibdrare beskrivs kort produktionssystemen for de olika
energislagen, saint hur de vanligtvis anvands. Kapitlet inneh/dler aven en tabell med
energiinnehiill for de olika brtislena.

I Teknisk bilaga ~terfinnsalla de aktuella litteraturgranskningarna inklusive data friin
respective referens. Sist i vaje kapitel presenteras den rekommendation som legat till
grund for de data som presenteras i Mi~opdverkan frhn olika energikallor idel 1, med
motiveringar till valda rekornmendationer. Den tekniska bilagan innehiiller aven en
beskrivning av hur Iitteraturgranskningen har g~tt till.

Svenska Petroleum Institute/ IVL Svenska MiJoinstitutet AB

7



1. Inledning
Miljofaktabok for branslen

milj 2001
.—

1.6 Avgriinsningar ochdefinitioner

Studien beskriver svenska productions- och anvandningsforhNlanden i dagslaget.

Studien behandlar ej miljoplwerkan frim infrastruktur och production av maskiner och
verktyg. For vattenkraft, vindkraft och karnkraft ar production av material och
byggande av anlaggningarna inkluderade i studien, detta & dock inte inkluderat for de
olika bransleeldade energikallorna.

I huvudrapporten presenteras endast data for energianvandning, utslapp till lufi och i
vissa fall production av restprodukter. I Teknisk bilaga firms for vissa energislag och
rapporter fler miljopiiverkanskategorier redovisade.

Effektivt (undre) vtirrnevarde anvtids generellt for att beskriva ett bransles
energiinnehilll. Det innebiir att vatten~ngans energiinnehilll inte ar medrdcnat, vilket
gor det mojligt for vissa forbrtiingsanlaggningar, t.ex. di?i rokgaskondensering
anvands, att uppnii en verkningsgrad som ar storre ti 10OO/O.

I denna rapport avser emissionsfaktorer for koldioxid (C02) nettoemissioner.
Koldioxidemissioner som harror frh kolinnehiillet i fomybara r%mror raknas ej med
om det kan antagas att koldioxiden tas upp i biomassan i samma utstrackni.ng.

I tabellerna med data for miljop5verkan avser Energianvandning den energi som
anvands i tillverkningsprocessen utover branslets energiinneh~ll.

I tabell 1.1 nedan redovisas omrakningsfaktorer for olika energienheter.

Tabell 1.1 Omrakningsfaktorer for olika energienheter.

W’Vtl NLl kcai toeq

1 kWh = 1 3,6 0,8598

a

0,00008598
IMJ= 0,278 1 0,2388 0,00002388
1 kcal = 1,163 4,1868 1 0,003969

1 toe= 11630 41868 10000 1

1.7 Behov av kompletiering - Fottsatt forskning

For de fiesta energislag som behandlas hti har det g% att firma Iivscykelanalyser av
god kvalitet. LCA-underlaget skulle dock behova forbattras fir en del briinslen for
svenska forhiillanden. Detta galler torv (firms endast en finsk rapport), foradlade
tradbranslen som pelletter/briketter, gasoleldade fasta anlaggningar, biogaseldade fasta
anlaggningar, tallebeckolja, importerat avfall for forbranning sarnt importerade
tradbranslen.

Det dataunderlag som presenteras i de olika Iivscykelanalysema varierar mycket i
omfattning. M%ga redovisar endast energiforbrukning och regl erade utslapp till luft.
For att kunna bedoma den totala miljopi%erkan fi%n ett energislag vore det aven

I

I

I

‘ ton oljeekvivalentel
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1. lnledning
Mi(iofaktabok for briinslen

maj 2001

onskv&-t med en redovisning av forbrukning av naturrersurser, kemikalieforbrukning,
markam%indning, utslapp till vatten sarnt production av restprodukter. Aven inom
kategorierna energiforbrukning och utslapp till lufi firms det behov av komplettering.
Energiforbrukningen horde vara uppdelad pa fornybar och icke fornybar energi.
Utslapp till luft horde i mtiga fall (speciellt vid fordonsdrift) kompletteras med battre
matningar/uppskattningar av utslappen av vaxthusgaserna Iustgas (NzO) och metan
(CH4). For utslapp till luft vid fordonsdrifi galler aven generellt att ett dataunderlag
baserat pa matningar vid kerning i verklig trafik horde tas fram. Det underlag som
anvands i denna rapport & baserat pa provbankskorning.

Nettoemissionema av vaxthusgasen koldioxid (COZ) vid forbranning av biobrtislen
antas oftast vara non. I en rapport (Zetterberg & Hansen, 1998) redovisad i Teknisk
bilaga (tradbrtislen) redovisas att detta inte nodvandigtvis & fallet nti det galler
avverkningsrester. Motsvarande bedomningar av nettoemissioner av C02 horde
utforas aven for Salix, pelletter/briketter saint briinslen baserade pii groda (t.ex. etanol
frlin vete).

Det har Mm.nts tidigare att det kan vara sviirt att jiimfora LCA-data for olika
energisystem med varandra pii grund av skillnader i systemgriinssattning,

allokeringsprinciper etc. For att underlatta si%dana jtiforelser vore det av stor
betydelse att vidareutveckla och sprida anvtidningen av detaljerade kriterier for hur
miljop~verkan fr5n ett energisystem ska redovisas med hjalp av LCA. Det vill saga att
man bestammer hur systemgranser ska sattas, vilka allokeringsregler och principer
som ska galla O.S.V. S5dana kriterier firms framtagna inom systemet for certifierade
miljovarudeklarationer (EPD) som administreras av Miljostymingsr&det. Det firms
s~dana EPD:er publicerade for vattenkraft friin Lule iilv (Vattenfall), vindkraft fri?m
Vindons kraftverk (Sydkraft) och el fi%mForsmarks ktiafiverk (Vattenfall).

I denna miljofaktabok redovisas inventerade data for miljop~verkan. Om man ska
j&nfora energislagens miljopiherkan sinsemellan vore det onskvart att gti ett steg
kingre. Man skulle d5 kunna beriikna respective energislags bidrag till olika miljohot
och sedan jamfora energislagen med varandra separat for varje hot.

Svenska Petroleum Institute/ IVL Svenska Milj6institutet AB
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2. Miljopaverkan fran olika energikallor
Miljofaktabok for btinslen

maj2007

2. Miljopaverkan fran olika energikallor

I detta kapitel presenteras data for miljop~verkan fr~n hela livscykeln vid amtindande
av olika energikallor. Alla data som redovisas i detta kapitel iir IVLS
rekommendationer som bygger pa en granskning av tillg~glig litteratur. I Teknisk

bilaga redovisas data for miljop~verkan fr?m Production och distribution av branslen
saint Anvandning separat per MJ brtinsle. D& motiveras ocks~ varfor just de rapporter
som ligger till grund for rekommenderade data har valts ut.

De energikallor som behandlas ar varmeverk, kraftvtinneverk, kraftverk, villapannor,
vattenkraft, vindkraft, k&nkraft, latta fordon saint tunga fordon.

For att fil en rattvisande bild av miljop%erkan fr~n utnyttjandet av olika energikallor
bor man titta pa emissioner och resursam%ndning fr~n hela livscykeln raknat per enhet
nyttig energi. Det innebtir att man tar hansyn till vilken verkningsgrad en
anlaggning/fordon bar, d.v.s. hur stor del av briinslets energiinnehiill som kan
omvandlas till nyttig energi i form av el, W-me eller arbete. Detta ar speciellt viktigt
om man vill jlirnfora olika briinslen med varandra med avseende pii miljop~verkan.
Forbranningsanlaggningarnas verkningsgrad kan variera beroende pii brtisleslag
vilket f&- till foljd att ett bransle som uppvisar en kig miljopiiverkan riiknat per MJ
bransle kan visa sig medfora en betydligt storre miljop~verkan per MJ nyttig energi
om verkningsgraden ar liig, och vice versa. D&for presenteras h% alla data utom for
latta och tunga fordon per MJ nyttig energi. Om den intresserade lasaren vill
omvandla siffrorna till miljopi%erkan per MJ bransle gors det enkelt genom att
multiplicera data med aktuell verkningsgrad.

For liitta och tunga fordon anges data for miljopiiverkan per MJ bransle till skillnad
fri?m de andra anvandningsonu%dena. Detta beror pii att det M svi?n-areatt ta fram
relevanta siffror pii verkningsgrad vid normaldrift for fordon an for fasta anlaggningar.
Det firms stora individuella skillnader i verkningsgrad mellan fordon och
verkningsgraden varierar ocksii mycket beroende ptl hur fordonet kors. For att fi?ien
uppfattning om fordonsverkningsgrader presenteras dock schablonverkningsgrader
hiimtade friin Blinge et al. (1997) i tabellerna. Dessa verkningsgrader forutsatter
forhiilkmdevis nya fordon i provbankskorningar och iir hogre w vad som normalt
galler for verklig trafik. Om man vill rNcna om tabelldata till miljop~verkan per MJ
nyttig energi (MJ pii drivaxeln), antingen med schablonverkningsgraderna eller med
egna uppgifter, gors det enkelt genom att dividera med aktuell verkningsgrad.

For vattenkrafi, vindkraft och ktirnkraft anges data per MJ producerad el. H& gti det
inte att redovisa verkningsgrader pa samma satt som for de forbranningsbaserade
energikiillorna. Overforingsforluster tir inte inkluderade.

I tabellerna nedan presenteras utover data for miljoptiverkan aven brtislepriser,
briinsleskatter och vilken verkningsgrad vi antagit i v&a bertiingar. Brtislepriser
och skatter anges per MJ nyttig energi.

I fotnoter till tabelltexten anges vilka rapporter som anvtints som datakallor fir de
olika briinslena.

Svenska Petroleum Institute/ IVL Svenska Miljoinstitutet AB
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2. Miljopaverkan fran olika energikallor
Miijofaktabok for branslen

maj 2007

2.1 Varmeverk

Ett varmeverk producerar endast varme, i
lokaler o. dyl. Produktionen sker genom att
varmer upp vatten och sedan distribuerar hetvattnet i ett fjarrviirmenat.

allmtiet for uppvarmning av bostader,
man via eldning av ett bransle i en panna

I tabell 2.1 redovisas total miljop~verkan per producerad MJ v:kme for (de branslen
som ar aktuella for anvandning i ett varmeverk. Hela Iivscykeln, friin r~varuutvinning
till forbranning, ar beaktad. I tabellen redovisas aven de antagn.a verkningsgraderna
saint pris per producerad MJ varme (exkl. moms). Investeringskostnadana for de
olika branslena varierar och ar inte medraknade hti.

I tabellen avses vi-irrneverk med pannor av storleksordningen 50-300 MW och dar
reningstekniken motsvarar svenskt genomsnitt. Verkningsgraderna ar hikntade frfm
Thunell (1996) saint Fj&rvarmeforeningen (1999) och ar typ- eller medelviirden for
pannverkningsgrader. De innefattar siiledes inte distributionsforluster. Na.turgas- och
fastbranslepannor forutom kolpannor antas vara forsedda med rokgaskondensering
vilket gor att en verkningsgrad p5 over 100°/0 kan uppn% (for forklaring se kapitel
1.5). Rokgaskondensering kan anvandas nar man eldar ett bransle som har hogt fbkt-
eller vateinnehiill. Torv, avfall och tradbranslen har hogt fuktirmehiill medan naturgas
innehiiller mycket vate som bildar vatten vid forbriinning. Detta g,or att rok.gaserna vid
forbrarming innehNler het vatteniinga som i sig innehiiller mycket energi. Genom att
kondensera rokgasema kan man omvandla aven det energiinneh.Nlet till varmvatten.
Effekten fi%n t. ex. en torvpanna kan p5 det sattet oka med upp till 3(Y%o utan att
bransleforbrukningen okar (Energifakta, 1996).

Det firms vissa skillnader i systemgriinser vilket gor att data fir pelletter/briketter och
tallbeckolja inte & direkt jtirnforbara med de andra br~slena. Dessa data presenteras
tidii har eftersom de var de enda tillgangliga for dessa brtinsleslag, och de ger en
uppfattning om storleksordning av utslappen.
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2. MiljopAverkan fr~n olika energikallor
Miljofaktabok f& brtinslen

maj 2001

Tabel12.1 Total miiiopbvertin.frdn helabranslecykeln, jrtinrtivaruutvinn ingtillforbranning, perj]roducerad MJvarme iettvdrmeverk. (IVLS. .
rekommendation, baseradpb litteratur beskriven i Teknisk bilaga).
Total miljopaverkan per MJ producerad varme i varmeverk

Eldnings- GasO13 K014 Naturgas, Naturgas, Naturgas, TOW6 Hush. Gummi- Salix9 Skogs- Pelletted RT-flisa Tail beck-

oljal’2 Danmarkl Nqe5 Ryssland5 avfal 17 flisg bransleg briketterfo O1.al 1

Energianv3ndning

Totalt, MJ

Utslapp till Iuft, mg

NOX

Sox
co
NMVOC

C02

NzO

CH4

Partiklar

NH3

Produktirm av restprodukter

Totalt, mg

0,041 0,01 0,050 0,040 0.025 0.180,078 0,05 0,064 0,010

135

210

19

13

90000

0,60

4,3

1,6

0,66

92

18

13

35

75000

0,55

2,3

1,1

0.0

78

79

46

2,3

106000

13

1200

29

1.9

66

3,2

9,6

3,5

58000

0,58

12

0,32

0,0

51

0,57

10

1,1

56300

0,49

2,1

0,14

0,0

55

0,37

9,6

1,1

64000

0,48

60

0,16

0,00

83

144

94

9,4

98000

9,3

-170

1,1

56

56

28

1,5

23000

3,8

98

51

29

4,4

93000

3,4

0,27

7,5

0,48

80 93

40 40

290 300

21 23

3100 2800

4%7 4,7

4,7 4,7

2,5 3,7

3,0 2,4

91

38

330

19

1200

5,5

21

3,4

3,2

91

46

290

21

2000

4,8

5,1

1,6

2,4

450

400

22

14

24000

0,58

7,2

31

1,2

1,2

2,8

3500 420 14000 1600 1600

Branslepris (ore/MJ varme) 2,8 6,4’2 1,3 2,9/5,913 * * 2,9 * 0,5 2,5 4,3 2,0 4,9

Skatt [&e/MJ v~rme) 5,3 3,0 5,7 1,1 /5,0 * * 0,4 * o 0 0 0 0

Totalt (ore/MJ varme) 8,1 9,4 7,0 4,0 / 10,9 ● ● 3,3 . 0,5 2,5 4,3 2,0 4,9

Verkningsgrad 0,91 0,91 0,89 1,04 1,04 1,04 1,06 1,06 0,89 1,06 1,06 1,06 1,06 0,91

“-”betyderatt uppgift saknasi Iitteraturem
“*” betyderatt marknadsprisinte existerar.

1 Data for rnitj~p&erkan fr~n production octr distribution av br?mslettir hllmtade friin Sydkraft (2000) och data fdr milj~piiverkan frtln forbr~nning MMrntadefran130strornd al,(1998).

2Data for brW.leproduktion avser eldningsolja 1. Forbrt4nningsdataavser eldningso~a 2-5 (0,36’XOsvavelhait).

3 Data tbr miljcip~verkanfr% production och distribution av brtinslet w h~mtade fr&rBlinge et al (1997) och data for miljOpsherkan fri%rfdrbriinning iir httmtade frslnBostrOmet al, (1998).

4 Data fbr miljopiiverkanfriln production och distribution av br~nslet tir hiimtade frh ExternE (1997) och data for miljopWerkan frin fbrbrtinning ar htimtade fr&rBostrOmet al, (1998).

5 Data fir miljbpilverkanfr~n production och distribution av brtinslet w htimtade fr~n Gunnarsson & Skarphagen (1999) och data fdr milj~p~verkan fr~n fOrbrtinningm h~mtade fr+n Bostrdm et al, (1998).
6 Data ~r milj~p~verkanfr~nproductionochdistributionavbr~n~let& h~mtadefr~nM~JJ&i@ ~](]997)och&tafor rni~op&erkan fr~n forbramling t?.rhiimtade frz%lBostrOmet al, (1998),

7*vSerhLJSh~llSavfallDatafirmiljop~verkanfr~nproductionoChdistribution~vbr~nsietM ll~rn@&fr~flFim3Ve&fletd (1996)och data for miljdp~verkan fr&rfbrbr~nning ~r htimtade frt%lBOstrdmet al, (1998)

8 Data fir miljop?werkanfrz$nproduction och distribution av brilnslet ar httmtade frt%rNME (1999) och data fdr miljopherkan frs%rforbranning M hilmtade frh BostrOmet al, (1998).

9 Data fir miljbp~verkanfrt%rproduction och distribution av brikrslet & h~mtade fr~n Vattenfall (1996) och data fW miljtipherkan fri%rforbranning Whiimtade frh BostrOmet al, (1998).

‘0 Data fbr milj6pWerkan fr&rproduction och distribution av brttnslet iir hitmtade frtlnEdholm (2000) och data fbr miljop~verkan fr~n tbrbr~nning ar hamtade frin Bostrom et al, (1998).

11Data fijr mi~OprNerkanfrfmproduction och distribution av brilnslet ~rhiimtade frin Ahman (1999) och data for milj6p&verkanfr~n tbrbr~nning ~r httmtade frzinBostrom et al, ( 1998).
12pris frltt om’bord.Distributionskostnader tillkomrner.
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2. Miljopaverkan fran olika energikallor
Mi~ofaktabok for branslen

maj 2007

2.2 Kraftverk

Ett kraftverk producerar endast el. Ett “vanligt” termiskt kra.ftverk best& av en
iingpanna och en i%qgturbin. I ingpannan producers vattenilnga som sedan driver
turbinen varvid elektricitet alstras. Efier att /mgan passerat turbi:nen kyls den ned till
vatten i en kondensor, i Sverige normalt med hj alp av havsvatten. Ml termiskt
kraftverk kan ocks~ bestzi av en gasturbin sarnmankopplad med en
@gp-mna/&@urbin i serie, ett s.k. kombikraftverk. De h~eta avgaserna friin
gasturbinen anvtids dar for att elda en 5ngpanna enligt ovan, s.k, rokgaskondensering

i “avgaspanna”. Pa s~ satt uppn% en hogre verkningsgrad. De branslen som i
dagslaget ar aktue~la for anvtindning i kombicykel ar energigaser och kittare
oljeprodukter. Det p~gi%- dock pa olika h~ll i vtilden utvecklingsarbete kring
forgasning av fasta briinslen, som alarmed ocks~ skulle kunna anvandas i en
kombicykel.

I tabell 2.2 redovisas total miljop~verkan per producerad MJ el fijr de brtiwlen som ar
aktuella for am%ndning i ett kraftverk. Hela Iivscykeln, frh r5varuutvinning till
forbrarming, ar beaktad. I tabellen redovisas aven de antagna verkningsgradema saint
pris per producerad MJ el (exkl. moms). Investeringskostnadema fdr de olika
branslena varierar och ar inte medraknade h%.

I tabellen avses kraftverk med parmor av storleksordningen “> 300 MW och dar
reningstekniken motsvarar svenskt genomsnitt. Verkningsgradema ar hamtade friln
Thunell (1996) saint Fjiirrvarmeforeningen (1999) och iir typ- eller medelvtiden for
pannverkningsgrader. De innefattar .sNedes inte distributionsforluster.

Svenska Petroleum Institute/ IVLSvenska Miljoinstitutet LAB
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2. Miljopaverkan fran olika energikallor
Mir’jofaktabok for branslen

maj 2007

Tabel[ 2.2 Total inifiop;verkan fidn kela branslecykeln, frhn rtivarwtvinning till

forbranning, per producerad MJ el i ett kraftierk. (IVLS recommendation, baseradpb
litteratur beskriven i Teknisk bilaga).
Total miljopaverkan per MJ producerad el i kraftverk

Eldnings- Gaso13 K014 Naturgas, Naturgas, Naturgas,
oljal’2 Danmarkl Norge5 Ryssland5

Resursanvandning

total energianvandning, MJ 0,13

Utslapp till Iuft, mg

NOx 180

Sox 340

co 32

NMVOC 27

co* 146000

N20 0,95

CHq 0,97

Partiklar 2,7

NHS 2,0

Production av restprodukter
restprodukter totalt, mg 5700

0,09

150

29

21

57

120000

0,89

3,8

1,8

0,0

98

160

92

4,6

210000

3,4

2500

59

5,5

0,11

134

5,7

17

6,2

104000

1,0

21

0,57

0,0

840

0,018

107

1,0

18

1,9

101000

0,88

3,8

0,26

0,074

114

0,66

17

1,9

114000

0,86

107

0,29

Branslepris (ore/MJ el) 4,6 10,46 2,6 5,2 / 10,67 * *

Skatt (ore/MJ el) 8,6 4,9 11,5 2,0 / 9,0 * *

Totalt (ore/MJ el) 13,2 15,3 14,1 7,2/ 19,6 * *

Verkningsgrad 0,56 0,56 0,44 0,58 0,58 0,58

“-” betyder att uppgift saknas i litteraturen.

“*” betyder att marknadspris inte existerar.

1Data fir ~i~op~verkan fr~n prod&tion och distribution av brilnslet tir htuntade frzlrrSydkraft (2000) och data for

miij~p?wrkan fr&r forbrhnning iir hilrntadefrti BostrOmet al, (1998).

2 Data for brtinsleproduktion avser eldningsolja 1. FOrbrWningsdataavser eldningsolja 2-5 (0,36% svavelhalt).

3 Data for miljop~verkan fr~n production och distribution av br~nslet & h~tade frti Blinge et al (1997) och data fdr
miljopzlverkanfrzlnf6rbrtinning tir hiirntade frti Bostrom et al, (1998).

4 Data for miljop~verkan fr?mproduction och distribution av br~slet & htirntadefrti ExtemE (1997) och data tbr
miljopz%erkanfr%rfdrbranning ar b~tade fr~n BostrOmet al, (1998).

5 Data fir miljUpi%erkanfriin production och distribution av b~slet & h&rrtadefr~ Gurrnarsson& Skarphagen (1999) och
data for miljOp~verkanfr~n fOrbritnning& hamtade frti Bostrom et al, (1998).
6 ~rl~ fri~ ~mbord, Distributionskostnader tillkommer

7 Prisema avser industri / bostader
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2. Miljopaverkan fran olika energikallor
Miljofaktabok for branslen

maj 2001
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2.3 Kraftvtirmeverk

Ett kraftvarmeverk producerar bide el och v-e. V&men vanligen i form av
fjarrvtirme. Principen for ett kraftvarmeverk ar densamma som for ett kraftverk med
den skillnaden att man tar tillvara energiinnehiillet i kylvattnet. Detta gors genom att
man ersatter kondensorn med en Wrrnevtilare dar vattnet i ett fj&rvtirmenat varrns
samtidigt som vatteni%ngan kyls. Ett kraftvtirmeverk kan pii samma satt solm kraftverk
vara utformat antingen som en traditionell iingcykel, d.v.s. iingpanna och iingturbin,
eller som en kombicykel, d.v.s. en gasturbin foljd av en iingcyk.el. Med kombicykel
uppn% en hogre elverkningsgrad, men totalverkningsgraden ar ungefar densamma. De
branslen som i dagslaget ar aktuella for anvandning i kombicykel ar energigaser och
Iattare oljeprodukter. Det p~gti dock pa olika hiill i varlden utvecklingsarbete kring
forgasning av fasta branslen, som darrned ocksii skulle kunna anvlindas i en
kombicykel.

I tabell 2.3 redovisas total miljopiiverkan per producerad MJ energi (el + Wrrne) for
de brtislen som ar aktuella for anvandning i ett kraftviirrneverk. Hela livscykeln, fr?m
riivaruutvinning till forbrtinning, ti beaktad. I tabellen redovisas aven de antagna
verkningsgraderna saint pris per producerad MJ energi (exkl. moms).

Investeringskostnadema for de olika branslena varierar och ar inte medraknade bar.

Den nyttiggjorda energin frti ett kraftvarmeverk ar summan av producerad el och
producerad fj&-rvarme. ForhWmdet el/fjarrvarme kan dock variera mycket beroende

pa ankiggningstyp. Ornman eldar med ett brtisle d~ man km anv~da sig av en
kombicykel kan man f~ en betydligt storre andel el an om man anv~der ett briinsle
d%rman ar hanvisad till den traditionella /mgcykeln enligt ovan. El kan sagas vara mer
“viird” ti fji%m%rmeeftersom elen har sii mi?mgafler anvandningsomr~den ti varrnen.
D&med kan man tycka att miljopz%erkan vid am+indandet av ett brtinsle horde
relateras till hur mycket “anvWdbarhet” man kan producers. E.tt satt ar att fordela
miljop~verkan efter exergiinnehiillet i den producerade elen och varmen. Exergi tir ett
miitt pa ett energislags kvalitet, d.v.s. dess anviindbarhet. Ett amnat satt & att fordela
miljop~verkan efter marknadspris. Priserna pa energimarknaden andras dock mycket
snabbt och p~verkas av skatter och avgifter i olika utstrackning beroende pa bransle.
Detta gor att det blir sv%t att avgora vad resultatet av en siidan fordelning av
milj optiverkan egentligen sager. Inget av dessa fordelningssatt kan sagas vara “det
rattan och det piigi%-diskussioner om hur man ska hantera denna friiga. Darfor gors for
kraftvtirrneverk i denna rapport ingen skillnad p5 1 MJ el och 1 MJ varme.
Miljopi%erkan redovisas hiir per total nyttiggjord energi oberoencle av andelen el.

Grundata for miljopi%erkan frim brtisleanvtindning i krafmdrmeverk antas vara
samma som de som amtindes i avsnitt 2.1 for varmeverk. Det & bara
verkningsgradema som tidrats. Verkningsgradema ar hamtade frim Thunell (1996)
saint Fj&rvarmeforeningen (1999) och M typ- eller medelv~rden for
pannverkningsgrader. De innefattar siiledes inte distributionsforluster. Ingen
rokgaskondensering forutsatts ske.
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2. Miljop&verkan friin olika energikallor
Mifjbfaktabok f6r branslen

maj 2001

Tabell 2.3 Total miljophverkan frbn hela branslecykeln, frtin rtivaruutvinning till forbranning, per producerad MJ energi (el+varme) i ett
kraf~armeverk. (IVLS rekommendation, baseradpb litteratur beskriven i Teknisk bilaga).
Total miljopaverkan per MJ producerad varme i varmeverk

Eldnings- Gaso13 K014 Naturgas, Naturgas, Naturgas, TON6 Hush. Gummi- Salix9 Skogs- Pelletter/ RT-flis8 Tailbeck-

Olja 1.2 Danmark’ Norge5 Ryssland5 avfa117 fliss bransleg briketter10 oljal’

EnergianvAndning

Totalt, MJ

Utslapp till Iuft, mg

NOX

Sox
co
NMVOC

C02

NzO

CH4

Partiklar

NH3

Production av restprodukter

Totalt, mg

0,078 0,05 0.073 0,011 0,047

95

0,011 0,057 0,046 0,029 0,18

98

51

29

4,4

93000

3,4

0,27

7,5

0,48

450

400

22

14

24000

0,58

7,2

31

1,2

135

210

19

13

90000

0,60

4,3

1,6

0,66

92 78

18 79

13 46

35 2,3

75000 106000

0,55 13

2,3 1200

1,1 29

0,0 1,9

75

3,7

11

4

58

0,65

11

1,3

64000

0,56

2,4

0,16

0

63

0,42

11

1,3

73000

0,55

69

0,18

0

64

64

32

1,7

26000

4,3

91

46

330

24

3500

5,4

5,4

2,9

3,4

106

46

343

26

3200

5,4

5,4

4,2

2,7

104

43

380

22

1400

6,3

24

3,9

3,7

104

53

330

24

165

107

11

112000

11

-190

1,3

66000

5,5

5,8

1,8

2,7

0,66

14

0%37

o

1,4

3,2

3500 16000 1800 1800480

Branslepris (ore/MJ Wwte) 2,8 6,4’2 1,3 3,3 /6,713 * * 3,3 * 0,5 2,9 4,9 2,3 4,9

Skatt (ore/MJ varme) 5,3 3,0 5,7 1,3I5,7 ● ● 0,5 ● o 0 0 0 0

Totalt (ore/MJ viirme) 8,1 9,4 7,0 4,6[ 12,4 * * 3,8 ● 0,5 2,9 4,9 2,3 4,9

Verkningsgrad 0,91 0,91 0,89 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,89 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91

“-”betyder att uppgitt saknas i litteraturen.
“*” betyder att marknadspris inte existerar.

I Data fir ~l~~P~verkan fr~flproduction ~ch dl~tributi~n av brtin~let~rhhmt~de fr~n Sydkraft (2000) ~~h data fdr miljop~verkan fr~n fdrbrtinning ~r h~mtade frh BostrOmet al, (1998).

2 Data fbr brthrsleproduktionavser eldningsolja 1. Forbriinningsdata avser eldningsolja 2-5 (0,36% svavelhalt).
3 Data ~r mi]l~P~verkanfr~n production Ochdistribution av br~nslet ~r h~mtade fr~n Blinge et al (1997) och data for miljopiverkan frzhrfiirbranning Wh~mtade frh BostrOmet a!, (1998).

4 Data fir mi~l~Phverkanfr~n production Ochdistribution av br~nslet & httmtade fr~n Ext~mE (1997) och data fir miljop~verkan frin forbrtinning Whttmtade frr%BostrOmet al, ([ 998).

5 Data fir mi~bpiverkan fr&sproduction och distribution av br~nslet & htimtade fr$rnGunnarsson & Skarphagen (1999) ocb data RXmiljopfwerkan fri%fbrbrtlnning Wh~mtade frh BostrOmet al, (1998).

6 Data for miljbpi%erkanfrin production och distribution av brtinslet & htimtade fr~rsMdkki et al (1997) och data for miljtip~verkan fr~n fdrbranning tir hiimtade fri%rBostrbm et al, (1998).
7 Avser hush~li~avfall,Data fir miljop~verkanfr~n production o~h distribution av br~ns}et~r h~mtade fr~nFimrwxlerreta](1996)och data for miljop~verkan frfurforbr~nning ~r hiimtade fr&l BostrOmet al, ( 1998)

8 Data tbr milj~piverkan frz%sproduction och distribution av brtirrsletWhtimtade fr&rNME (1999) och data f6r miljOpiN’erkanfrh tbrbrtinning Whitmtade fr~n BostrOmet al, (1998).

9 Data fir miljbpiverkan frzlnproduction och distribution av brW.iet & htimtade frfrrrVattenfall ( 1996) och data fir milj~p%erkan fn%rfdrbrdrrning& h~mtade frr%Bostrdm et al, (1998).
10Data ~r milj~p~verkanfr~nProductionochdist~lbutlonavbr~nslet~rh~Mt& fr~n Edh~lm (2000) och data for miljop~verkan fr%rfttrbrtinning & h~mtade friln BostrUmet al, (1998).

II Data for milj~p~verkanfr~nproductionOch di5trlbut10nav br~n51et~rhttmtadefr~n~hman(1999)ochrJataformilj~p&erkan fr&rforbr~nning &’httmtade fr&rBostrdm et al, (1998).

12pfis frltt ~mbord, Distributionskostnader tillkommer.
13Prisema avser industri / bost~der
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2.4 Villapannor

I en en villapanna producers normalt sett endast varme. Produktionen sker genom att
man via eldning av ett briinsle i en panna varmer upp vatten och sedan distribuerar
hetvattnet till t.ex. radiatorer i rorledningar. Villapannor kan i princip eldas med alla
slags branslen och ar ofta utforda for mer & ett brtinsle, s.k. kom.bipannor. Pa samma
satt som i ett v~everk kan man for fhktiga och vaterika branslen anviinda
rokgaskondensering for att oka effektiviteten for en villapanna. Verkningsgrader-na M
h~tade fi%n Naturvtidsverket (1998) och ar typ- eller medelvtiden for
pannverkningsgrader for nya villapannor. De inkluderar distributionsforluster.

I tabell 2.4 redovisas total miljopiiverkan per producerad MJ v&rne for de branslen
som ar aktueIla for anv$indning i villaparmor. Hela Iivscykeln, fi%n r~varuutvirming till
forbriinning, iir beaktad. I tabellen redovisas aven de antagna verkningsgradema saint
pris per producerad MJ varme (inkl. moms). Investeringskostnadema for de olika
branslena varierar och M inte medrtiknade hti.

Tabell 2.4 Total miljophverkan frbn hela branslecykeln, frbn ravaruu~~inning till

forbranning, per producerad MJ varme i en villapanna. (IVLS rekornrnendation,
baseradph litteratur beskriven i Teknisk bilaga).

Total miljopaverkan per MJ producerad varme i villapanna
Eldningsolja 11 Naturgas, Skogsbransle Pelletted

Danmarki
Resursanvandning

(ved)2 briketter3

total energianvandning, MJ 0,084 0,068 0,05

Utslapp till Iuft, mg
NOX 110 31 180 192

Sox 47 3,4 53 54

co 38 10 2500 2700

NMVOC 21 3,7 1300 1300

co* 95000 62000 3800 1600

N20 0,64 0,61 1,3 2,5

CHd 5,2 12 190 220

Partiklar 1,8 0,34 4,9 4,8

NH3 0,12 2,5 3,8

Branslepris (ore/MJ varme) 5,2 6,3 4,4

Skatt (ore/MJ varme) 5,9 5,3 0

Totalt (ore/MJ varme) 11,1 11,6 4,4

Verkningsgrad 0,85 0,98 0,8 0,75

“-” betyderatt uppgifi saknasi litteraturen.

1 Data for ~i}j~p~verkan fr~n produktiorr och distribution av brilnslet w harntade frti SYdkraftQOOCI)och datil fir
miijOp&erkan frfmforbr~rrningw hamtade fr&r Bostrom et al, (1998).
2 Data forml]j~p~verkanfr~np~oduktionOch distribution av brmslet Whtimtade frarrVattenfall (1996) oclr d~~tafir

milj~p~verkan t%%ftkbranning w htimtade fr%rBostrOmet al, (1998). Data for avverkningsrester antas galla lven fdr ved

3 Data tl$rmiljop?werkan frzinproduction och distribution av br~slet w htimtade frin Edholm (2.000)och data fbr
miijbpiverkan fnlrr forbrtinning tir hlmtade fr%rBostr6m et al, (1998).
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2.5 Vatienkraff, vincikraff och karnkraft

Vattenkrafl kraver en omfattande byggnadsverksamhet for att uppfora kraftverk med
dammar, tunnlar och ledningar for vattenforingen saint turbinhallar med turbiner och
kringutrustning. Vid en del kraftverk firms ocksil zlrsmagasin i form av sjoar, reglerade
eller belt konstgjorda. De mellan 100 och 200 vattenkraftverk, som svarar for
huvuddelen av svensk vattenkraftel, ligger pti olika platser med olika omfattande
byggnadsbehov, de har byggts vid olika tidpunkter och har sannolikt htirntat
byggmaterial frtin olika leverantorer. Det % allts~ i praktiken omojligt att gora en
exakt livscykelanalys av svensk vattenkraftel i syfte att komma fram till en miljoprofil
for vattenkraft idag. Vad man kan gora ~ att studera niigon eller n/igra
typanlaggningar och forsoka vaga ihop dem till en representativ miljoprofil fir
vattenkraftel. IVL:s rekommendation for vattenkraftel visas i tabell 2.5, tillsammans
med rekommendationerna for vindkraft och ktiaft. Rekommendationen bygger pa
data fr& $ydkraft, eftersom deras livscykelinventering av vattenkraft bygger pii data
friln krafiverk i s~vtil norra som sodra Sverige. Vattenfall har en certifierad
miljovarudeklaration av vattenkraft friin 1999, men den omfattar endast
vattenkraftsstationer i Lule alv. Skillnaderna mellan $ydkraft (2000) och Vattenfall
(1996) ar dock ganska sm~ vad avser de parametrar vi beaktar, med undantag av
koldioxidemissioner.

Vindkraften svarade 1999 for ca. 2 promille av elgenereringen i Sverige. Vindkraftens
miljoprofil & allts~ tins~ kinge av forsumbar betydelse for miljoprofilen for svensk
genomsnittsel. Miljofakta for vindkraft kan dock vara av betydelse for
scenariebertiingar. IVL rekommenderar data enligt tabell 2.5, som bygger pii
inventeringen av Sydkraft (2000). Deras inventering omfattar Vindons vindkraftpark
med 12 kraftverk och har legat till grund for en certifierad miljovarudeklaration for
vindkraft.

Det firms tvii publicerade Iivscykelanalyser for svensk karnkrafiel, Sydkraft (2000)
och Vattenfall (1996). Inventeringarna omfattar i bi?idafallen hela kedjan fr5n
uranbrytning till omhtidertagande av avfall. For de pararnetrar vi beaktar i
Miljofaktaboken uppg& skillnadema melkm de biida inventeringarna till motsvarande
faktorer pz$ungefar 2 till 4. Sydkrafts inventering verkar niigot bredare h Vattetialls
(Sydkraft tar med uranbrytning fi%nbi%dedagbrott och underjordgruva, man har tv~
olika satt att framstalla uranbrtinslet, och man har inventerat tv/i karnkraftverk). IVL
a.m%inderdtior data frti Sydkraft for att beskriva ki%-nkraftens miljop~verkan i tabell
2.5.
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Tabell 2.5 Total miljopdverkanfrtin generering av elfin vattenkrafi, vindkrafi och
karnkraft, inklusive byggande och rivning av kraftierken (ej rivning av
vattenkraftierk) samtfiamstallning av kdrnbransle och forvaring av
tirnbransleavfall. Data avser MJproducerad el vid krafnerket. Forluster vid
krajloverforing ar ej medraknade. Alla uppgl~er ar avrundade till twi vardeslffror.
(IVLS rekommendation, baseradph litteratur beskriven i Teknisk bilaga).

Total miljopaverkan per MJ producerad el.
Vattenkraftq Vindkraftl Karnkraftl

Resursanvandning
total energianvdndning, MJ 0,0037 0,029 0,0612

Uranmalm, 0,3 % U, g 1,6

Uranmalm, 1,6 % U, g 0,19

Utslapp till luff, mg
NOX 1,8 5,0 9,7

Sox 0,38 4,2 9,4

co 1,9 14 2,3

NMVOC3 0,35 1,2 1,6

C02 1400 1800 3100

N20 0,0064 0,008 0,033

CH4 1,55 1,8 12

Partiklar 0,23 1,4 2,8

NHS 0,0023 0,002 0,069

Production av restprodukter
restprodukter totalt, mg 1500 14000 27000

1Data t%inSydkraft(2000).
2Exklusiveuranmalm.
3Summanav HC. NMVOCoch VOC.
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2.6 Svensk genomsniitsel

Den el som tillfors det svenska elnatet var & 1999 till 95 ‘Yogenererad i Sverige,
medan 5 0/0importerades, framst fi%nNorge och Damnark med ett mindre bidrag frti
Finland och en narmast forsumbar post fr~n Tyskland (Svenska Kraftverksforeningen,
1999). Av den tillforda elen forbrukades 90 % i Sverige, medan 10 % exporterades till
i fallande storleksordning Finland, Norge, Danmark och Tyskland. Grovt kan man
saga, att Sverige bade en nettoexport till Finland och Tyskland. Den inhemska
elgenereringen bested till overvagande del av vattenkraft och karnkraft med ett visst
bidrag fri?mfossileldad och biobrtisleeldad kraftvarme. Bidragen frim vindkraft och
kondenskraft var obetydliga. Kolkondens- och gasturbinel gav forsumbara bidrag.

En genomsnittlig miljoprofil for svensk el m~ste konstrueras genom sammanvagning
av de olika bidragande kraftslagens miljoprofiler. Detta innebar, att miljoprofilen
tindras friin & till & och till och med friin miinad till m~nad, allteftersom blandningen
av olika kraftslag varierar. Smii andringar av andelen fossilbriinslegenererad kraft har
en tydlig inverkan pa miljoprofilen. Olika elbolag kan ocks~ ha miljoprofiler for sin
totala production, som awiker frti varandra och frfm svensk genomsnittsel, ant
beroende p5 hur bolagens respective produktionsapparater ser ut.

I tabell 2.6. redovisar vi sammansattningen pii den tillforda, allts~ inte den anvanda,
elen i Sverige under & 1999. Tabellen visar ocks5 den miljoprofil man kan konstruera
pa grundval av den givna sammansattningen. Profilen har konstruerats med hjalp av
en datorrutin i kalkylprogrammet Excel och kan alltsh snabbt raknas om till olika
elblandningar och justeras for iindringar av de underliggande kraftslagens
miljoprofiler.

Data for kraftvtirme och oljekondens har htitats fri?mden tidigare upplagan av
Miljofaktaboken, med en modifiering. For kraftviirme har resurser och emissioner
allokerats mellan el och vtirrne enligt den s.k alternativproduktionsmetoden, dvs. man
likstaller inte 1 MJ el med 1 MJ vtirrne, utan man tar h~syn till att verkningsgraden
for elgenerering ar Iagre ti verkningsgraden fir varmegenerering. Det giir heh enkelt
/it mer br@sle for att producers 1 MJ el M for att producers 1 MJ iinga eller hetvatten.
Detta innebti, att el frk kraftvtieverk f% ta en storre andel av miljobelastningen iin
om man likstallt energislagen.
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TabeIl 2.6 Total mi~opdverkan for el tillford det svenska natet & 1999.
Sammansattning erdigt 1999 hi-s statistik. Sammanstallningen bygger pd IVLS
rekommendationer for de enskilda kraftslagen.

Sammansattning, 19995rs statistik lTotal miljopaverkan per MJI producerad el
% av tillford el

Vattenkraftl 48,2 Resursanvandning

Karnkraft2 44,3 total energianvandning, MJ

Vindkraft 0,23 Uranmalm, 0,3 % U, g

Kraftvarme olja3 1,33 Uranmalm, 1,6 % U, g

Kraftvarme ko14 2,43 Utslapp till lull, mg

Kraftvarme naturgas 0,47 NOX

Kraftvarme biobransle5 2,81 Sox

Oljekondens 0,2 co

Tillford el 100,0 NMVOC6
Coz

N20
CH4

Partiklar
NH3

Production av restprodlukter
restprodukter totalt, mg

0,032
0,71

0.084

15

13
18

2.9
7842

071
49

2.5

022

13000

E%Ei% 6,9/11,97
018,2

6,9120,1

i Inklusiveimporttl%nNorge,3,72 0/0, och importfiilnFinland,0,2 O/O.

2 Inklusiveimport fri?mFinland,0,2 ‘/o.

3 Inklusivekraftvarmeindustri,externbransle,0,61 ‘A.
4Inklusive import fi%n Danmark, 1,02 0/0, och import fr~n Finland, 0,2 O/O.

5 Inklusive krafivarme industri, intembransle, 2,21 O/O.

6 Summan av HC, NMVOC och VOC for vattenkraft, vindkraft och ktiaft.

7 Avser pris fir industri / bostader.
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2.7 Lattaoch tunga fordon

Den nyttighet som producers vid forbriinning av ett bransle i en fordonsmotor ar en
effekt p?i drivaxeln, vilket i sin tur resulterar i framdrivning av fordonet. Huvuddelen
av befintliga Iandsvagsfordon drivs med kolvmotorer och anviinder bensin eller
dieselolja som drivmedel. Kolvmotorn forekommer huvudsakligen i tv~ varianter:
ottomotom (gnistttidningsmotor) och dieselmotom (kompressionstandningsmotor).

I tabell 2.5 och 2.6 redovisas total miljop5verkan per MJ bransle for de brtinslen som
ar aktuella for anv~dning i latta fordon (jwsonbilar) respective tunga fordon. Hela
livscykeln, frti r~varuutvinning till forbranning, M beaktad. I tabellen redovisas aven
de schablonverkningsgrader som anges i det dataunderlag friin MTC som anvants (se
inledningen till kapitel 2), saint pris per MJ bransle (pumppriser exkl. moms).

Den totala miljopz%erkan har hti inte raknats om per fordonskilometer eller niigot
annat nyttomiitt eftersom det firms stora individuella skillnader i bransleforbrukning
mellan fordon. Miljopi%erkan anges har istallet per MJ br~sle i tanken. 0mr2ikning
till MJ pii drivaxeln kan goras for aktuella verkningsgrader genom att dividera data
med verkningsgraden.

For etanol presenteras data for tv~ olika produktionssatt, friin vete respective fi&n
overskottsvin. Dessa tv~ produktionssatt ti mest representative for svenska
forhWnden i dagslaget, se Teknisk bilaga.
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Tabell 2.5 Total miljopdverkan frhn hela branslecykeln, frdw rdvaruutvinning till forbranning, per producerad MJ bransle -for latta fordon

~ersonbilar). (IVLS rekommendation, baseradpd litteratur beskriven i Teknisk bilaga)

Total miljopaverkan per MJ bransle for Iatta fordon
Bensinf’2 Diesell’3 Gasoll Naturgas, Etanol E5, Etanol E85, RMf47 Biogas8

Danmark4 spannma15 vinetanol’G

Resursanvandning
total energianv~ndning, MJ 0,10 0,06 0,05 0,067 0,121 0,95 0,30 0,52

Utslapp till Iuft, mg
NOX 68 280 55 48 64 290 370 46

Sox 30 19 16 3,3 29 120 18 4,2

co 180 160 37 35 160 330 180 36

NMVOC 69 54 49 21 65 49 52 660

C02 79000 78000 68000 56000 75000 26000 9000 3480

NZO 20 4,0 0,0 0,10 67

CH4 9,0 4,0 22 12 31 1100

Partiklar 4,5 26 2,8 2,1 5,7 15 23 3,5
NH~ 0,12 0,95

Branslepris (ore/MJ bransle) 7,3 6,1 7,3 15,7 20 21,49
Skatt (ore/MJ bransle) 14,1 7,4 14,1 5,7 0 0
Totalt (ore/MJ bransle) 21,4 13,5 21,4 21,4 20 21,4

Verkningsgrad 0,17 0,2 0,17 0,17 0,17 0,17 0,2 0,17

“-” betyder att uppgift saknas i litteraturen.

1 n... n,--.:,:.-, ........-4----- --.A..I..:-.. -.. I. ,1:-. ”:l... +:-.. . . . . *A . . . . . . . ...” . . . I.- . . ...1.. . . 1..-...4- +-. x.. nl; ..n - ,.. .1 /lnn7\
LXWl lUl lllllJUpiIVGIIW#l UCU1 ~iUUUKLW1t ULI1 U13UIUULIUII 2.aliiL imualn, i$tg av u&alr3&L a im.titmub Mar “tall& b. at \L77r J.

2 *v~er blyffibensin 95 oktan

3 Avser dieselMkl.

4Data tir miljbp~verkan frtln production och distribution av brihrslet itr hiimtade frthrSydkratl (2000) och data for miljopiverkan frin forbrtinning M hilmtade fri%rBlinge et al, (1997).

5 Data for miijcrpivericanfran proriuktion ocir distribution av bransiet ar namrariefrh .Aimemartc\ 1wo ) och data for miijopiverkan fr~n forbranning ar hamtaciefrtin Biinge et al, ( IYY / ). Avser H d vs W. etanoi och
. /----- , /,,.-”.

95% bensin.
6 Data fir mllj~p~verkanfr~nproductionOch distributionav bransletarhamtade frirrEricson & Odebn (1999) och data for miljOp&erkan frin forbr~nning ~r hamtade fr~n Blinge et ai, (1997). Avser E85, d v s t35°A

etanol och 15% bensin. MiljbpAverkanfr~n vinodling ttr ej inkluderat, fdr data inkl. vinodlingens milj~pherkan se Teknisk bilaga.
7 Data inkluderar ej mi~~paverkan fr&rden fossilbaserade metanol som tilkatts VklProdrrlaionen.
8 Data ~r mi~~P~verkan fr~n produk~ion Och distribution av br~n51et~r h~mtade fr~n Nl]550n (2000)” Och data for mllj~p~verkan fr~n ~rbr~nning ar hamtade fr&l Blinge et al, (1997), Avser biogas fr~n iWIOppSSIInIl

och annat organiskt avfall.
9 Stora individuella variationer Rkekommer.
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Tabell 2.6 Total miljopbverkan fri% hela branslecykeln, friin rdvaruutvinning till forbranning, per producerad A4J bransle for tunga fordon.
(IVLS rekommendation, baseradpti litteratur beskriven i Teknisk bilaga).

Total miljopaverkan per MJ bransle for tunga fordon
Diesell’2 Gasoll Naturgas, Etanol, Etanol, RME1 DMEI° Biogas7

Danmark3 spannmal 4 (vinetanol)’5

Resursanviindning
total energianv~ndning, MJ 0,06 0,05 0,067 0,52 1,1 0,30 0,47 0,52

Utslapp till Iuft, mg
NOX 750 200 190 530 750 910 300 185

Sox 21 16 3,3 6,7 140 18 0,22 4,2

co 13 3,7 1,7 28 37 31 14 2,9

NMVOC 44 73 6,8 26 48 42 13 644

C02 77000 68000 56300 7700 17000 9000 89000 3480

N20 3,0 0,0 0,098 33 67 0,0

CH4 8,0 22 50 5,7 31 2,1 780

Partiklar 12 2,7 2,0 61 17 13 2,3 3,3

NH3

IMinslepris (ore/MJ) 6,1 13,58 20

Skatt (ore/MJ) 7,4 0 0

Totalt (ore/MJ) 13,5 13,5 20

Verkningsgrad 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

“-” betyder att uppgifi saknas i Iitteraturen.

1 Data fir miljdptiverkan frturproduction och distribution saint fbrbr~rrningav brtirrslettit’h~mtade fran Blinge et al (1997).

2 Avser diesel Mk1.

3 Data tbr milj6p&erkan frihrproduction och distribution av brtinslet iir h~mtade fu%rSydkraft (2000) och data fir miljOp&erkan fr~n fOrbrtinningtir httmtade frr%rBlinge et al, (1997).

4 Data fir miljdp&erkan frrhrproduction och distribution av br~nslet ~r htimtade frthrAlmemark (1996) och data for miljtipr%erkanfr~n forbrtinning tir hitmtade frhr Blinge et al, ( 1997). Avser ren etanol.
MiljOpfwerkanfr&rfossilbaserade tillsatsmedel Mej inkhrderat.

5 Data for miljdp~verkan ftiin production och distribution av br~nslet & hiimtade frh Ericson&OdLhn(1999) och data for miljop&erkan fr~n fdrbranning tir hamtade frzinBlinge et al, (1997). Avser ren etanol.
Miljop&erkan fr&rfossilbaserade tillsatsmedel iir inkhrderat. Miij&ipAverkanfrshrvinodling & ej inkhrderat, R%data inkl. vinodlingens milj~piverkan se Teknisk bilaga.
6 Avser DME tillverkad av naturgw.

7 Data ~r milj~p~verkanfr~nproduktlonOch distribution8V br~nsletM h~mtade fr~nNilSSOrr(2000) och data fir milj~pzlverkanfr&rRXbranningWhlmtade frthl Blkrge et d, (19’?7).Avser Wgas fr~n avloPPsslam

och annat organiskt avfall.
8 prlsstat15tlk~aknas,men m~ls~ttningenAratt etanolen skall vara prisneutral j~mfdrt med konventiondkrdriwnedel.
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