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Information till Iasaren ang~ende ny upplaga

Foreliggande rapport iir en ny uppdaterad version av A4iZjofaktabokfor branslen. De
delar som tillkommitluppdaterats sedan firra upplagan (augusti 1999) & foljande:

Nya livscykelanalyser har granskats och inarbetats i rekornmendationema for de
bri=inslen som fbnnits med i foreg~ende upplaga.

De nya brtinslen som tillkommit iir tallbeckolja (under tradbranslen), RT-flis
(under trddbrunslen), gummiflis (under avfall) och vinetanol (under etanol).
Ovriga energislag som tillkommit M el fi$in vattenkraft, vindkrafi och ktirnkraft.

I Del 1 redovisas data for “svensk genomsnittsel”.

Energianvandning i dagslaget i Del 2 har uppdaterats.

Avsnittet Utslappens uppkoinst i kapitel 2, Del 2,& nytt.

Kapitel 5 i Del 2, Forbranningsegenskaper for villapannor, & nytt.
Energiprisema i Del 1 har uppdaterats.
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1. Vad ar en Iivscykelanalys (LCA)?

Den totala miljop~verkan hos varor och tjtister har f%t ant storre uppmtiksamhet
under senare h. Avfallsledet, efter den slutliga hanteringen av varor, kan i mhnga fall
orsaka betydligt storre miljostorningar ti vad tillverkningen gbr. I en del fall kan
uttaget av r%ziror eller transporter vara det steg som sw.rar for de storsta
miljoproblemen. For att minska miljostorningarna fril.n en vara eller tjiinst m~ste
htinsyn tas till alla steg i en varas liv - frti rkuwttag, tillverkning och anvtidning -

till den slutliga avfallshanteringen.

Att tanka i siidana livscykelperspektiv blir ant mer forankrat i dagens samhalle. Men
om %garderna skall sattas in pa ratt stalle, mz%stevarans miljop;iverkan “fi%n vaggan
till graven” kunna beskrivas och heist kvantifieras. Detta gors med hjalp av en

livscykelanalys, LCA, som ar ett samlingsbegrepp for olika metoder att beskriva en
varas totala miljopiiverkan.

f. 7 Metodik och struktur

Genom insatser, inom framforallt SETAC1, fick LCA-metodiken i borjan av 90-talet
en brett accepterad struktur och engelsk terminology. 1S02 har sedan byggt sitt arbete
pa detta och har kommit Ei.ngt med att formellt fastski en struktur. Myck.et litet talar
for att det forslag som nu ligger kommer att tidras. I denna struktur delas LCA in i
&a faser. Forkortningen LCA stiir pa engelska for Life-Cycle Assessment. Ordet
“assessment” indikerar att Wrderingar ing5r i en LCA, dvs att det inte & en belt och
hhllet faktabaserad “analysis”. Att h~lla is% W.rde- och fa.ktabaserade delar var ett
viktigt syfte med SETAC’s ursprungliga forslag.

Ntir vi i Sverige sager livscykelanalys S5 & det enbart for att kunna beh~lla den
vedertagna forkortningen LCA. I slutet av 80-talet anv~des begreppet livstidsanalys,
som battre beskriver att det knappast iir cykler som studeras men felaktigt anger att det
ar en analys.

I 1S0’s struktur delas en LCA in i fyra faser. De il.r identiska med SETAC’S
ursprungliga forslag bortsett fifm att SETAC inkluderade en annan fj&de fas
“fbrbattringsanalys”. Denna har egentligen aldrig betraktas sorn en del av LCA-

metodiken, men val som det viktigaste anvtidningsomriidet for resultat :av LCA och
beskrivs nu som ett s~dant.

1.2 LCA-metodikens faser

M“lbeshivning och omfattning
Htir anges vilket syfte analysen bar. Det firms inget allmiingiltigt satt att dletaljutforma
en LCA, utan den anpassas individuellt till det syfte den bar. Det skall di=i.rforframgii
vilken fri%gasom skall besvaras och hur resultaten skall anviindas. Alla avgriinsningar
och antaganden som gjorts skall ocksii anges, till exempel olika tekniska

1Societyof EnvironmentalToxicologyand Chemistry
z InternationalStandardsOrganisation

——
Svenska Petroleum Institute/ IVL Svenska Miljoinstitutet AB
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systemgriinser. Den kanske viktigaste delen & definitionen av funktionell enlzet (till
exempel “en MJ briinsle”), dvs det som sedan alla resultat hMfors till.

Inventeringsanalys
Inventeringsanalysen skall vara fidctabaserad och i ant vasentligt objektiv. 13et g& inte
att avsti Hm olika val, men dessa skall baseras pii riktlinjer eller redovisade principer
och & inte fria. Syftet & att kvantifiera alla floden av olika material till och friin det
studerade tekniska systemet. Det gor man genom att besttinuna alla material och
energifloden mellan alla delar som ingiir i detta system, dvs z%varu- och energiintag
saint utfloden av produkter, emissioner och avfall.

Mi~optiverkunsbestiivning
Miljop&erkansbeskrivningen har utvecklats i fbrsta hand for att kunna samrnanstilla
information fr&n inventeringsanalysen till riigot mer overskiidligt, samtidigt som detta
skall beskriva potentiell miljop&erkan pii ett relevant satt. Det & viktigt att ha klart
for sig att man htir vare sig forsoker beskriva f&tisk miljop~verkan eller vtirderar
denna utan strukturerar och aggregerar informationen. Denna fas iir uppdelad i tre
delar, ntirnligen klassijicering, karakterisering och vardering (anviindning av
vtirderingsmetoder). I delsteget klasszjlcering grupperas emissioner mm i ett urval
p~verkanskategorier. Som exempel kan niirrmas att emissioner av svaveldioxid och
flera kvaveoxider grupperas under piiverkanskategorin forsurning. I delsteget
karakterisering viktas de olika bidragen under respective kategori samrnan till ett
enda tal. Utslapp av svaveldioxid och kvaveoxider, som Iistats under forsurning,
viktas till exempel sarnrnan till svaveldioxidekvivalenter. I delsteget vardering viktas
de olika kategoribidragen friin karakteriseringen sarnman till ett eller niigra % tal.
Detta sker genom att anviinda viirderingsrnetoder, som utformats I?&att pa n~got satt
i%nga upp och beskriva hur samhallet forvtintas v~dera de olika bidragen.

Karakterisering & fortfaande under utveckling och kan bara delvis genomforas ph
grund av brist pa generellt accepterade metoder. Utvecklingen av v&deringsmetoder
har egentligen bara piiborjats.

For att en studie skall fi kallas en LCA, sil miiste den enligt nordiska riktlinjer omfatta
ocksii en miljop~verkansbeskrivning till och med karakterisering.
ovanligt att man avslutar analysen efter inventeringen. Det blir
(livscykelinventering). De fiesta rapporter som granskats i denna
livscykelinventeringar.

Reszdtattolkning
1 denna fas anvii.nds ant underlag f%m det tidigare analysarbetet

Det & dock inte
i S5 fall en LCI
miljofaktabok M

for att tolka och
beskriva resultatet. Det & hti som jiimfbrelsen mellan olika alternative gors. Man
m%te samtidigt ta hii.nsyn till skillnader mellan alternative och ostikerheter och
anviinder dii parallelly underlag friin inventeringsanalysen, karakteriseringen och
eventuellt v~deringen.

Svenska Petroleum Instiiutet / IVL Svenska Milj6instiiutet AB
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2. Miljopaverkan fran energianvandning
All energiam%ndning genererar miljopz%erkan pa n~got satt. Antingen genom direkta
utslapp t.ex. vid forbrtinning av brtislen eller genom resursforbrukning och utslapp
vid transporter och byggande av anlaggningar. Utslapp av olika amnen till lull, vatten
och mark, production av avfall och forbrukning av naturresurser leder till effekter pii
miljon pa lokal, regional och global skala.

2.1 Utslappens uppkomst

Vid forbr~ing av brhslen bildas flera olika &nnen. Utslappen fiti en
forbriinningsanlaggning beror i huvudsak pa

vilket br&mle som anvtits
- forbranningsteknik
- firekomst av reningsteknik

Bildningen av vissa utslapp ti direkt kopplade till elementarsammamattningen i
brii.nslet och har ingen eller liten koppling till forbr~ingsbetingelsema. Exempel pii
sadana utslapp & svaveloxider (S02 och SOS), koldioxid (C012) och tungmetaller.
Utslappet av svaveldioxider best&ns si?dedes av svavelhalten i briinslet. COZ bildas
direkt ur kolet i briinslet. En liten del av kolet kan bilda kolmonoxicl (CO), om
forbr&mingen inte & optimal, och andra organiska foreningar. En viktig parameter for
bildningen av COZ Mn ett br~sle tir C/H-forhNlandet (kol/vate) i brtisl.et. Ett hogt
C/H-firhWmde ger en hog C02-emission per producerad energienhet. Koleldning ger
dtirfor ett relativt hogt C02-utslapp medan oljeeldning ger nilgot Iagre och
naturgaseldning &mu n&got lagre emissioner.

Bildningen av vissa andra M-men beror istillet fi%rnst av forbrtirmingsbetingelserna
aven om brtislesammansattningen kan spela en viss roll. Exem]pel pa s&kma iinmen
& CO, PAH (yolyaromatiska kolvaten) och andra kolvaten. En viktig parameter tir hiir
lufiinblandningen vid forbriinningen. Ett Eigt luftoverskott kan leda till d~ig
utbr&ming med okade utslapp av kolvaten och CO som foljcl. Aven ett for hogt
luftoverskott kan leda till d&lig utbrting genom att forbxiinningsrummet kyls for
kraftigt. Andra orsaker till di%lig utbriinning av brtislet kan vara liiga
forbr~ingstemperaturer t.ex. pii grund av att ett for fhktigt br~lsle arn%nds eller att
uppehi!illstiderna for rokgaserna i pannan & for korta. Detta kan t.ex. int]raffa vid en
for hog pannbelastning.

En tredje grupp av &men kan sagas utgoras av .+idana da bildningen bade &
beroende av briinslets sammansattning och forbriinningsbetingelserna. Exempel pa
si%danaforeningar & NOX (NO och N02) och dikvaveoxid (NzO).

Vid forbrtinning bildas normalt kvaveoxider. Av dessa iir N(I och NOZ de mest

forekommande. Under vissa firbr&mingsbetingelser kan aven Nj:O bildas. Normalt M

halten av N02 Eig (ca 5 Yo) i jiimforelse med NO. Tillsammans brukar foreningarna

NOZ och NO g~ under beteckningen NOX.

Svenska Petroleum Institute/ IVL Svenska Milj6instiiutet A13
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Kvaveoxider bildas vid forbr&ming genom en rad kemiska reaktioner i flamman och i
rokgaserna.

Kvaveoxider bildas huvudsakligen genom
oxidation av det kvave som ingiir i brtislet (brtisle NOX),

reaktion mellan luftens syre och kvave (termiskt NOX),

reaktion mellan lul?ens kvave och brtislets flyktandel under bildning av
exempelvis cyanider som oxideras till NO (prompt NOX).

Termiskt bildad Nox & av betydelse vid hogs temperature (> 1200 “C) och vid

brtislen som innehtiller Eiga halter kvave. Prompt NOX svarar endast for en mindre

del av det totala kvaveoxidutslappet.

Av stor betydelse for NOx-bildningen i m$inga forbrtinningsanlaggningar & tillgtigen

pii syre vid forbr&mingen (Oz-overskottet), forbrtiingstemperaturen, branslets

kvaveinnehi?dl saint omvandlingsgraden for det i br~slet bundna kvavet till NO och
NOZ.

Utifr5n dagens kunskap firms det inget som tyder pii att N20 kan bildas termiskt. NO
kan d~emot bildas pii detta satt vid hogs temperature (>1 200 ‘C ) men under s~dana
forhiillanden forekommer ingen omvandling av kvavemonoxid till dikvaveoxid. Det
& viktigt att piipeka att det inte firms niigot direkt generellt samband melhm NOX- och

N20-halter fr&n forbriinningskallor. Den m~gd dikvaveoxid som bildas & dock
beroende av brtinslets kvaveinnehiill. Siilunda ger kol i allmtinhet de hogsta
emissionerna foljt av torv, olja, avfallslutar och naturgas.

Viktiga parametrar for bildningen av N20 & n&varo av vatecyanid (HCN), syrgas
(02) och kvavemonoxid (NO) i temperaturintervallet 750-850 ‘C. Nzwaro av
arnmoniak i forbriinningsmiljon arises som en mindre kalla till dikvaveoxid. Vid hogs
temperature (>900 ‘C) avtar bildningsreaktionerna och dikvaveoxid bryts ned. Ur
termodynamisk synpunkt M dikvaveoxid egentligen instabil vid hogs temperature
(>ca 400 “C) men ofia tilkiter den korta uppehWstiden och temperaturprofilen Kings

rokgaskanalen att den kan forekomma i matbara halter. N20 bildning iir stiledes av
betydelse frtknst vid forbriinningstekniker med relativt l~ga forbriirmingstemperatur
som t.ex. vid forbrtinning i fluidiserade baddar.

2.2 Uts/appens effekter

De olika utslappen ger upphov till en mi=ingdolika miljoeffekter. I Tabell 2.1 anges de
vanligaste emissionerna som hMror Mn energianvfidning sarnt vilka miljoeffekter de
bidrar till. Diirutover leder energiam%ndning iiven till forbrukning av naturresurser,
exploatering av mark, production av avfall och restprodukter, saint strtilning.

Svenska Petroleum Institute/ IVL Svenska Mlljdinstiiutet AB
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Tabell 2.I Bidraget till olika mi~oeffekterfihn emissioner som sker i samband med energianvandning.
Forutom eflekterfikn emissioner pdverkar energianvandning dven miljon ge.vom bl.a. $orbrukning av
naturresurser, exploatering av mark, production av mfall saint strtilning.
Miljohot C02 NzO CH4 haion NOX S02 co atolft HC Imetaller PAH

Wxthuseffekten Xxxx x*

Forsurning x

Marknara ozonl
oxidanter x

Luftfororeningar i tatort
(haIsa) x

bergodning x

Spridning av metaller

x*

x

x

xx

x*

x

xx

Organiska milj6gifter A

*) Indirektpi%erkangenomproductionav ozon

Nedan beskrivs vaxthuseffekten, forsurning, markniira ozon, overg(jdning och
metaller nZirmare.

2.2.1 Vaxthuseffekten

I fi%nvaron av atmosf%r bade medeltemperaturen vid jorden writ cirka -190 C. Nu
firms i atmosf5ren gaser som absorberar den utg~ende v&mestr&lningen och &ter
emitterar viirmestr~lning mot jorden. Dennas~ kallade vaxthuseffekt tir alltsi?inaturlig
och hiiller i stallet medeltemperaturen vid jordytan ph cirka +1.50 C. Manniskan har
genom olika verksarnheter okat koncentrationen av vaxthusgaser i atmosftien vilket
kan leda frarn till en forstiirkning av vtithuseffekten. Man befarar att jordens
medeltemperatur kommer att hojas med flera grader under det kommande seklet. En
siidan klimattidring kornmer att leda till en mtigd allvarliga konsekvenser pti
naturliga ekosystem och mtiskliga bosattningar.

De viktigaste vaxthusgaserna iir vattentig~ koldioxid (C02), ozon (03), metan

(CH4), dikvaveoxid (NzO) och fieoner. Vatten5nga iir den dominerande vaxthusgasen,

men dess concentration i atmosf~en bestlims av klimatsystemet och piiverkas inte p/i
global skala av antropogena kallor. Koncentrationen av ozon piiverkas av m~skliga
aktiviteter, men det & sviirt att kvantifiera dessa foriindringar utifrti dagens
observationer.

Ser man pa hur mycket mtinniskan globalt har firstikt viixthuseffekten mellan &r
1980 och 1990 svarar koldioxid fir cirka 55 procent, metan for 15 procent, lustgas for
7 procent och freonerna for ungefti 25 procent. Ozonets roll har inte kunnat
kvantifieras pa ett tillfredsstallande satt men man har uppskattat ldess bidrag till ca 5-
10 procent av de ovriga gasernas totala piiverkan.

Koldioxid bildas vid all fbrbritnning av organiska Wmen. Vid fijrbr~ing av fossila
briinslen fors kol w jordskorpan till atmosftien som koldioxid. Odling och
forbrting av biobrtislen arises inte Eingsiktigt bidra till vtithuseffelcten eftersom
de viixter som forbriints har tagit upp koldioxid ur luften och lmndit detta under sin
relativt korta livsperiod. Lika stor m~gd frigors sedan vid forb’r&mingen. Det firms
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idag ingen ekonomiskt forsvarbar meted att rena bort COz-emissioner. Utslappens

storlek & lika stort som kolinnehiillet i det tillforda br%slet.

Metan, ti en cirka 25 giinger effektivare viixthusgas w koldioxid, sett over ett 100
tisperspektiv. I Sverige sker utslapp av metan huvudsakligen frtin biologiska
processer inom jordbruk och fib avfallsdeponier, men aven fib

fbrbriinningsprocesser inom transport-, energi- och industrisektorerna. Naturliga
metanutslapp sker friin vi%marker och tir till beloppet troligen storre ti de av
mhniskan orsakade metanutslappen.

Lustgas *en cirka 320 gtiger effektivare vaxthusgas an koldioxid, sett over ett 100-
5rsperspektiv. Det betyder att relativt sm~ miingder lustgas kan ha en betydande
vaxthuseffekt rtiknat i koldioxidekvivalenter. I Sverige sker utslapp av lustgas fi%n
i%rbrtiingsprocesser inom framfbr ant transportsektorn, industrisektorn,

rafflnaderier och energisektorn. Lustgas producers aven i industriella processer, som
exempelvis vid tillverkningen av handelsgodsel. Lustgas producers aven i biologiska
processer i mark, biide naturligt och som ett resultat av jord- och skogsbruk.

Freoner % mycket starka Wxtlmsgaser, mellan 500 och 10000 ghnger effektivare
viixthusgas iin koldioxid, sett over ett 100-&sperspektiv. Dessa gaser forekommer inte
naturligt pa jorden utan har tillverkats av miinniskan for anviindning som
isoleringsmaterial, som kylmedium i viirrnepumpar och kylanlaggningar, som
losningsmedel och i andra industriella tilkirnpningar. Vissa freoner har t%.n 1996
firbjudits i Sverige p~ grund av deras ozonnedbrytande firrwiga, men fortfarande
forekornmer anvtindningen av S5 kallade “mjuka fieoner”, som har liten
ozonnedbrytande forniiga, men som iir starka vaxthusgaser.

Ozon bildas i fotokemiska processer under inverkan av kvaveoxider (NOX),

kolmonoxid (CO), flyktiga organiska kolvaten (VOC) sarnt solljus.

Modellberiikningar har visat att vid en ibrdubbling av koldioxidkoncentrationen (eller
motsvarande hojning av andra v@husgaser) komrner den globala medeltemperaturen
att hojas med mellan 1,5 och 4,5oC. Man uppskattar att detta kornmer att intraffa
nlagon g5ng mellan &en 2050 och 2100 om inte kraftiga emissionsbegr~sningar
genomfors. Detta & en storre temperaturfor~dring iin vad som forekommit pa jorden
de senaste 10000 &en.

Hotet om en fiamtida Idimatioritndring har pa senare &rififigasatts av
vissa aktorer. FN:s klimatpanel har diirfor tydliggjort vad man med
s5kerhet vet och vad som & mindre Qilcert:

● Man vet att emissioner av viixthusgaser har 6kat som ett resukt av
miinniskans aktiviteter och att detta har lett till att de atmosftiska
koncentrationerna av vtithusgaserna koldioxid, metan, lustgas och
freoner har okat. Dessa okningar kommer att firstiirka den naturliga
Wxthuseffekten och vii.rrna jordens yta.

● Matningar visar att jordens medeltemperatur mellan &en 1860 och
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1990 har okat med 0,4-0,7 grader Celsius. Man har dock inte kurmat
konstatera om denna fir~dring ti en naturlig variation eller om clen
M orsakad av mWniskans utslapp. Okningen sttimrner dock overens med
klimatmodellernas resultat.

. Man vet inte med stikerhet hur mycket och hur snabbt som j orden
kommer att v&mas. Baserat ph klimatmodeller uppskattar man att
temperaturhojningen de komrnande 100 iiren kornmer att vara melkm 0,1
och 0,3 grader per decennium beroende pa vilka emissionsbegriinsningar
som genomfors.

. Man uppskattar att den globala genomsnittliga havsyteniv&n kommer
att stiga med ca 20 cm fram till h 2030 och med 65 cm fram till Ar
2100.

2.2.2 Forsurning

Svaveldioxid och kvaveoxider som slapps ut i luften sprids i atmosf~en, c~xideras och
omvandlas till syror. Syrorna loser sig i vattendroppar och n& marker] i form av
nederbord eller dimma. Det sura nedfallet kan aven torrdeponeras pa marken, fiamst i
form av partiklar. Det sura nedfallet forsurar mark, grundvatten olch ytvatten och leder
bl a till att fiskbesttid sk% ut, skogsmarken utarmas pa niiring och grundvattnet fh
hogre metallhalter.

Utslappen av svaveldioxid kommer huvudsakligen frti energiproduktion och friin
olika typer av industriell verksamhet, t ex frAn massa- och pappersindhstrin saint
metallurgist industri. Naturliga utslapp av svavel forekommer, t ex fi-i?mhavet och
friln vulkanutslapp, men tir av underordnad betydelse for svaveldepositionen i den
industrialiserade delen av viirlden. Svavelutslappen i norra Europa har sjunkit
betydligt under de senaste tjugo hen.

Den viktigaste kallan for kvaveoxider * vagtrafiken, men viktiga emissioner kommer
aven ii-tin energiproduktion och industri. Naturliga emissioner av kvaveoxider

firekommer aven, exempelvis friln skogsbriinder, biologiska markpmcesser och
blixturladdningar i atmosftien. Kvave som slapps ut i form av amrnoniak bidrar under
vissa omstidigheter ocks~ till forsurningen och kornmer huvudsakligen frtin
jordbruket.

Svavel- och kvavefireningarna har en typisk livskingd i atmosftien ph n~gra dagar till
n~gra veckor. De hinner dtirrned spridas Eing vag innan de deporwas. MarI talar d~or
om forsurningen som ett grtisoverskridande miljoproblem. En sltor del av
svavelnedfallet i Sverige har ursprung i andra liinder, exempelvis Tyskland,
Storbritannien och Polen.

Det sura regnet leder till en firsurning av mark, vattendrag och grundvatten. Idag & ca
20 % av Sveriges sjoar och vattendrag S5 allvarligt forsurade att 10-20 ?4 av antalet
arter har forsvunnit. N& marken forsuras pherkas vtixtligheten g,enom nthingsobalans
och gifteffekter av metaller som okar i halt. Det sura nedfallet p~verkar aven
byggnadskonstruktioner och angriper aven t ex statyer, husfasader och murverk.
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2.2.3 Marknara ozon

Ozon & en gas som forekommer naturligt i atmosftien. I stratosftien pii ca 10-40 km
hojd & ozonet pa grund av utslapp av fieoner pii vag att minska. Mer tin 90% av
atmosf~ens samlade ozon firms i stratosftien. Det absorberar UV-striilning ur
solljuset som arums kan skada organismema vid jordytan. Minskat ozoninnehtil i
stratosftien, stirskilt i onufidet kring Antarktis, tir diirfor ett viktigt miljoproblem.

I troposftien (O km - ca 10 km)& problemet det motsatta. Ozonet i troposftien, det sii
kallade markn&a ozonet, h giftigt for mtiskor och viixter. De senaste 50 till 100
&-en har den genomsnittliga halten mer iin fordubblats i centrala och nordvastra
Europa. Till detta kommer sii kallade ozonepisoder, perioder med en varaktighet Wm
n&gra tirnmar till niigra dagar, med starkt forhojda ozonhalter. Ozonepisoder forekom
troligen inte under forindustriell tid.
Markrkira ozon bildas i fotokemiska, dvs ljusberoende, processer i luftmassor som &
fororenade med kvaveoxider (NOx), flyktiga organiska kolvaten (VOC) och

kolmonoxid (CO).

Den viktigaste kallan for kvaveoxider &-vagtrafiken, men viktiga emissioner kornmer
aven frti energiproduktion och industri. Naturliga emissioner av kvaveoxider
forekommer aven exempelvis frh skogsbrtinder, biologiska markprocesser och
blixturladdningar i atmosftien. Den viktigaste kallan for kolvaten tir vagtrafiken, men
aven t ex ytkemisk industri, petrokemisk industri och I&briinningsprocesser ger
upphov till viktiga bidrag. Naturliga kolvateemissioner forekommer frti bl a
skogstrad. Kolmonoxid kornmer huvudsakligen fri% trafiken, till en mindre del fii%
andra forbriinningsprocesser.

Det firms tvii typer av problem med markn~a ozon: den Eingsiktigt okande halten i
bakgrundsluften och episoder med hogs ozonkoncentrationer under kort tid.
Bakgrundshalten av ozon i markniira skiktet har okat fib ca 20 pg/m3 i mitten av

1800-talet till ca 40-60 pg/m3 som tismedelvtirde ph norra hemisftien idag. P& sodra
halvklotet & olmingen mindre vilket forklaras av att utslappen av kvaveoxider M Iagre
pii sodra halvklotet.

Episoder med hogs ozonhalter upptrader vardigtvis under viir och sommar. Man kan

da mata halter mellan 120 och 240 pg/m3 i flera timmar, ibland under upp till en
vecka eller tvii i streck. Orsaken till episodema & att det under vissa
vaderfiorhi!dla.nden, Mmst stabila hogtryck som ror sig in over Sverige fifin de stora
utslappskalloma pa kontinenten, ackunmleras kolvaten och kvaveoxider. Under
inverkan av det vid hogtryck vanligen starka solljuset bildas di?imycket ozon.

Ozon &r en starkt giftig gas som kan ge skador pi!i mtirmiskor, viixter och material.
Ozon p~verkar vaxter bl a genom att stora iirnnesomsattningen, p%kynda ~ldrandet
och piiverka fotosyntesen sii att tillvaxten minskar. Ozon verkar irriterande pa
slemhinnor i ogon och luflvagar hos mhniskor. Ozon orsakar aven korrosion och
bryter ner gumrni. Ozon & dessutom en vlixthusgas. Man uppskattar att ca 5-10 ‘Yo av
den forstlirkta vtixthuseffekten beror pi%okade ozonhalter.
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2.2.4 Overgodning (eutrofiering)

Mangden n&ings5mnen i sjoar och hav okar for nii.rvarande, framfor a,llt som ett
resukat av antropogena utslapp av kvave och fosfor. Den naturliga bakmsen melkm
production och nedbrytning rubbas. Konsekvensen blir foriindringa.r i vaxt- och
djurliv. Vissa Wxt- och djurarter massforokar sig medan andra S15Sut. Den okade
produktionen av organiskt material kraver mer syre fir att brytas ned, vilket kan leda
till syrebrist och doda bottnar.

Overgodning som ocksii kallas eutrofiering, intraffar nar ett onu%de f& alltfor stor
tillforsel av ett &nne som normah & tillvaxtbegr~sande. Kvave och fosfor tir de
viktigaste niirings&mena och M av storst betydelse for eutrofieringen. Kvaveutslapp
kommer fi-iin jordbruk och avloppsreningsverk, men aven fr&n t ex fiskodlingar,
livsmedelsindustri, massa- och pappersindustri och andra industrigrenar. De fiesta
typer av f6rbr&ming leder till kvaveutslapp till luft som senare kan deponeras och
bidra till overgodning och eventuellt forsurning. Fosforutslapp kommer framforallt
fr&n jordbruk, friin avloppsreningsverk och fr&n massa- och pappersindustrin, men
forekommer aven i mindre omfattning frti fiskodlingar, frti livsmedelsinclustrin sarnt
fifin kemisk industri.

Det forsta steget i eutrofieringen ti att halten av niiringsMmen okar i vattnet. Detta
okar i sin tur prim~roduktionen i vattnet genom okad fotosyntes hos vaxtplankton
och andra viixter. Algblomningen pii v$iren blir krafiigare. Triidformiga, ko:rtlivade och
snabbv&wnde alger gynnas i den ntingsrika miljon. De kvaver bli%ttig och andra
stora fleriiriga alger, vilka S15Sut. N& vtit och djurplankton clor, failer de ner till
bottnen d% de konsumeras av bottenlevande djur eller bryts ner av bakterier. Detta
kraver syrgas. PA grunda, val syresatta bottnar racker syret till for att bryta ner ant
organiskt material och produktionen kan fortlopa. PA djupare vatten skiktm sig vattnet
beroende p5 salthalt eller temperature, vilket forsvikr for det syrerika ytvattnet att
blandas med bottenvattnet. Under det si kallade spr&ngskiktet som utgor gr~sen
mellan de b~da skikten fortsatter nedbrytningen tills ant syre har forbrukts. Vid stor
syrebrist borjar giftigt svavelvate att bildas. Fisken flyr dessa orm%den och
bottenlevande djur och organismer dor.

En annan foljd av okad production av alger ii.ratt siktdjupet forsamras i vattnet. Ljuset
rx% inte ner tillrackligt Eingt for att hdla fotosyntesen ig?mg pa s,torre dju]?. En arman
p~taglig och mycket synbar effekt av overgodningen & sjoar och vattendrag som belt
eller delvis vuxit igen. Utbredda vassbalten & ofta ett tecken pa eutrofiering.

2.2.5 Spridning av metaller

Metallutslapp sker fr&n olika industriprocesser och firbrihmingsprocesser,, men ocks~
fr?m trafiken. Metallutslappen till lufi utgors till storsta delen av partiklar via stofi,
men aven av metallhgor. De metallutslapp som iir ktinda for att vara av stor betydelse
w miljosynpunkt & arsenik, kadrnium, kobolt, krom, koppar, kvicksilver, mangan,
molybden, nickel, bly, vanadin och zink. Av dessa ii.r kadmium, bly och kvicksilver
siirskilt uppmiirksammade pa gnmd av deras giftverkan.

Fler metaller, t ex jtirn, mangan, zink, koppar och kobolt & i sm~ mtigder nodvtidiga
niiringsiimnen for djur och viixter, men i hogre koncentrationer blir de snabbt gifiiga.
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Metaller tas upp av vtiterna och anrikas i niiringskedjan. Detta innebiir att djur hogt
upp i nii.ringskedjan, som exempelvis rovdjur och miinniskor, kan ha ett hogt intag av
tungmetaller som ansarnlas i kroppen. Metallerna p~verkar bl a n~ingsupptaget i
vtixter. Hos figlar % reproduktionsstorningar en vanlig effekt. Tungrnetaller kan hos
m&niskan orsaka skelettskador och nervsjukdomar.
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3.1 Energianvandning i dagslage~

Den totala energitillfirseln i Sverige uppgick
mellan olika energislag framgiir av Figur 3.1.

999 till 615 TWhz. Fordelningen

Am2indningen av br~slen i Sverige, flygbrfislen och ktiaftbrtinsle ej inriiknade,
uppgick 1999 till ungefti 280 TWh, vilket & cirka 46°/0 av den totala energitillforseln
1999. Fordelningen mellan olika brtislen framg5r av Figur 3.2.

Vattenkraft och

vindkraft, brutto
Spiltv&me mm 71 ~ FUoJaoch

i fi~rrvarrm oljeprodukter

213ti 26 lWn

Figur 3.1. Fordelning av energitil~orsel totalt i
Sverige 1999. Det skedde en nettoexport av el pti
7 TWh. Karnkraften redovisad enligt internationell
meted. (Energimyndigheten, 2000)

b 2-5,31 Tihh
Bobranslen,torv qq0/”

Tmr

,,, ”
gasol, 14TM

5%

Figur 3.2. FordeIning av anvandning av branslen
och drivmedel i Sverige 1999. Flygbranslen och
karnkraftbransle ej inraknade. (Energimyndigheten,
2000).

I dagslaget stii.r vattenk.mft och kiirnkraft for den huvudsakliga elprodulctionen i
Sverige (ca 95 ‘Yo,fordelat jiirrmt pii de b~da krai%lagen). Resterande andel producers
I%irnst med konventionell viirmekrafi. Vindkrafien stiir &mu for en mycket liten del av
elproduktionen, ca 0,2 0/0under 1999. Vatten- och kiirnkraftens samnm.nlagda andel av
den totala energitillforseln har okat fitin 9 % & 1970 till 46 ‘XOh 1.999.

Br&deanvMdningen och fordelningen av amiindningen av de olika br~slena har
firtidrats en hel del mellan &en 1980 och 1999 (Figur 3.3). Den totala anviindningen
& idag ungefti pa samma nivii som 1980 eller att som lagst ha varit c:a 75 ‘A av 1980
&s anviindning.

3.1.1 Fossils branslen

R501ja och oljeprodukter stool 1999 for cirka 33 YO av den totala energitillforseln i
Sverige. 1980 var motsvarande siffia 58 %. Amtindningen av peiroleumprodukter har
totalt sett minskat markant under perioden. 1980 utgjorde petroleurnprodukter c:a
80% av den totala brtinsleanvtindningen och 1999 var andelen 57 %. Frtimst & det
anvtindningen av eldningsoljor som har minskat. Utbyggnaden av IGirnkraften,
fjtirrviirmen och naturgasnatet har medfort att eldningsoljorna tilll stor dell har ersatts
med el och fj&rv&ne for uppviirrnning. Under perioden 1993 till 1996 okade dock
den totala anvhdningen av tjocka eldningsoljor med 50 ‘Yo, i huvudsak beroende ph

1 Baserat pa uppgifterur EnergimYndigheten(2000).
2Enl@ INECE:S meted for att beriilmatillforselnfiti ktirnlcraften.
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produktionsokning inom exportindustrin och pa okad anviindning i fjiirrviirmesektorn,
vilket i sin tur beror pti mindre nederbord och lagre temperature tin normalt, Under
1997 minskade efterfi%gan iiterigen eftersom 1997 var ett % med normal nederbord.
Arn%ndningen av bensin och dieselolja har okat med 20’%0respective 30% sedan
1980.

For naturgas har anvtindningen okat under perioden, bhde i absoluta tal och i
f6rhWande till oljeprodukterna. Naturgasen introducerades i Sverige 1985 och
anviindningen har sedan dess gradvis okat. Am&Mningen 1999 uppgick till ca.
9,3 TWh. Gasen har fiti.mst ersatt olja inom industrin sarnt i el- och v&rneverk, vilka
svarade for 39 ‘A respective 41 YOav den svenska naturgasanvtindningen &r 1999.

Kol och koks ut~orde 19806 % av den totala brtisleanviMningen. Anvandningen
okade sedan fram till mitten av 1980. De senaste iirens relativt Eiga oljepriser, sk&pta
milj okrav och okad beskattning har dock gjort att anviindningen avtagit och stagnerat.

Anvtindningen av gasol uppgick 1999 till cirka 5 TWh, vilket tir en minskning med
36% jiimfort med 1998. Gasolen anvtinds i%irnst inom industrin och till
Wrrneproduktion.
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Figur 3.3. Anvandning av bran.den och driwnedel i Sverige 1980-1999
(Energimyndigheten, 2000).

3.1.2 Biobriinslen, torv m. m.

Anviindningen av de briinslen som tillsammans klassificeras som biobriinslen, torv
m. m. i den oi%ciella statistiken, redovisas i Figur 3.4. Massaindustrins avlutar iir
restprodukter fiiln massatillverkning. I tradbr~slen ingiir veal, bark, spiin och
energiskog. Br5nslena am%nds i huvudsak inom de &ra orm%dena skogsindustri,
fjiirrvtirmeverk, smiihussektorn sarnt elproduktion.
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Irrport Torv

Avfall 8 ~~ 2,8 TWh
0-70 3%5,1 Twrl —
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Figur 3.4. Anvandning av biobranslen, torv m.m.
i Sverige 1999 (Energimyndigheten, 2000).

Andelen biobrtinslen, torv mm. av den totala briinsleanvii.ndningen har mer iin
fordubblats sedan 1980 da andelen av den totala brWsleanvandningen var 15 %. Den
storsta okningen i anvhdandet av biobr~slen, torv mm. utgors av okad
tradbrtisleanvtidning. Tradbrtisleanviindningen inom fjtimkirmesektorn har nastan
tredubblats under de senaste fern &en (Figur 3.5). I forsta hand & det
awerkningsrester och biprodukter friin skogsindustrin som am%nds. Foradlade.
brtinslen som briketter och pelletter saint tallbeckolja har borjat anviindas i okande
utstrackning de senaste &en och under 1999 uppgick anvti.ndningen till 4,1 TWh.
Energiskog och str~briinslen, som balm och energigras, har anviints i firsoksskala
sedan borjan av 1990-talet. Under 1999 am+indes cirka 0,1 TWh energiskogsbr~sle,
medan balm och energigras anvtides i mindre mtingder. Ovriga a.nvtidningsonutiden
for tradbr~slen & enskild uppviirmning. i smii.bus, energiutvinning intemt inom
skogsindustrin saint i liten utstrackning elproduktion i krailvtirmeanlaggningar.
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Figur 3.5. Anvandning av biobransle, torv mm. i fjirrvarme 1980-1997
(Energimyndigheten, 1998).
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AnvWdningen av avlutar sker utesluta.nde internt inom massaindustrin, och har inte
firtidrats niimnviirt de senaste hen. Avlutar anvtids forst och friirnst for att iitervima
kemikalier fib processerna. Detta sker genom firbrhing, vilket gor att man
samtidigt kan utvinna energi i form av viirrne.

Avfall har anviints for fj~iirmeproduktion sedan 1970-talet, och an%i.ndningen &
ganska konstant friin fir till &. I huvudsak iir det hushiillsavfall som anvii.nds. Inom
industrisektorn firms en potential av rivningsvirke mm. som for niirvarande inte
utnyttj as for energiutvinning. Andra avfallsbaserade energikiillor iir biogas friin
rotning av avloppsslam och till viss del annat organiskt avfall, saint utvinning av
deponigas. Av dessa anviinds ungef~ 1 TWh respective 0,4 TWh per &.

Torvanvi-indningen sker till storsta delen i fjtimtirmeverken och har varit ganska
konstant de senaste hen.

En relativt omfattande komrnersiell import av biobriinslen har fbrekommit under 1999
i form av t ex tradbrtisle, &tervunnet tradbr~sle, tallbeckolja och torv. Kvantitetema,
som & swlruppskattade har okat de senaste ii.ren och beriiknades for 1997 ligga
n~gonstans mellan 7 och 9 TWh. Importen omfattar 35-40 0/0 av tillforseln av
biobr~slen till fjtirrviirmeverken och utgor nurnera en betydande r~varuktila.

3.1.3 Biodrivmedel

Med biodrivrnedel avses drivrnedel som iir baserade pti fomybara ri%aror till skillnad
fifm de konventionella drivmedlen bensin och dieselolja som & baserade p5 fossila
rihror. Anviindningen av biodrivmedel, som t. ex. etanol, biogas och RME, forvMas
oka i frarntiden men & i dag i stort sett begrtisad till demonstrations- och
forsoksverksamhet och firms dtidior inte med i statistik over briinslen och drivrnedel.

Etanol som drivmedel har testats dels som ren etanol och som komponent i olika
blandbriinslen. Det firms idag drygt 300 etanoldrivna tunga fordon (Mimst bussar) i
Sverige och ungef& lika mtiga personbilar, Mimst av typen FFV (Flexible Fuel
Vehicle). Det firms ett femtiotal tankstiillen for etanol i Sverige idag. I Sverige
tillverkas etanol vid MODO’S sulfitfabrik i Omskdldsvik (cirka 13000 m3 per &) och
vid Agroetanols fabrik i Norrkoping (cirka 50000 m3 per h). En liten del av etanolen
frti O-viksfabriken (cirka 500 m3) anvtids till drivmedel. For att tacka resterande
behov (totalt cirka 13000 m3 per &r) amtinder man importerad etanol framstalld ur
europeiskt overskottsvin, diir EU tilltiter ett lagre pris for vissa kvantiteter forutsatt att
de anviinds som drivmedel. Tillg5ngen p5 vinetanol & begr~sad och vore ett mycket
dyrt alternative utan subventionema. Pii sikt arises den stora potentialen for Sveriges
del ligga i cellulosabaserad etanol. Norrkopingsfabriken togs i drift under firsts
hahiiret 2001, och den spanndilsbaserade etanolen diirififin kornmer att blandas i
bensin till 5 %.

Metanol tir en annan alkohol som har testats som drivmedel b?ide i Sverige och
intemationellt. De svenska forsoken avslutades dock under 1980-talet och aven den
internationella fors6ksverksarnheten har minskat i omfattning.
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Biogas * ett samlingsnamn for den gas som kan utvinnas ur rotning av organiskt
avfall och avloppsslam saint ur deponier. Det mesta av den biogas som producers i
Sverige idag (se avsnitt 3.1. 1) anvtids till vtirmeproduktion och endast vicl ett mindre
antal anlaggningar (7 platser) amtinds gasen som fordonsdrivmedel. Totalt uppg&r
biogasfordonsflottan till cirka hundra fordon, ungefti hiilfien personbilar och halften
bussar.

RME (Rapsmetylester) & ett biodrivmedel som fick ett forhi?dlandevis starkt
genomslag for ett par ti sedan. Det har dock p~g~tt en debatt om miljovwligheten hos
RME och detta tillsammans med att man i vissa fall haft problem med funktionen i
fordon har gjort att utvecklingen inte fortsatt i sarnma takt. I dag,slaget anvtids cirka
12000 m3 per &r, det mesta inhemskt producerat. Ungef& 80 % anvii.nds i ren form
och 20 0/0 inblandat i dieselolja. Ren RME anvtinds fr&nst i personbilar medan
bkmdbrtinslet frtirnst anvtlnds i tunga fordon. Det firms cirka 40 tankstallen for RME i
Sverige idag.

DME (Dimetyleter) anvtinds idag huvudsakligen som drivgas i sprayburkar och som
kemisk Amra, men kan i framtiden komma att utgora ett alternative till diesel.
Tillverkningen & idag mycket begrtinsad och amiindningen som fordonsdrivmedel
inslalinker sig till ett fatal forsoksfordon.

MTBE och ETBE ar etrar som framstalls av metanol respective etanol, och som kan
anvtindas for inblandning i bensin. De kimpar sig inte som drivmedel i ren form. I
cirka hiilfien av den bensin vi koper i Sverige idag firms det en inbla.ndning av ett par
procent MTBE. Inblandningen sker pa oljebolagens egna initiative., som ett satt att hoja
oktantalet.

3.2 Energianvandning i framtiden

Detta avsnitt behandlar vilken framtida potential olika drivmedel saint briinslen for
fasta anlaggningar bedoms ha utifi%n politiska, ekonomiska och tekniska villkor.
Diskussionen % baserad pii “Underlag for bedomning av introduction av alternative
drivmedel”, KFB, NUTEK och SIKAS redovisning till Kommunikationskommitt4n
1996-09-23.

3.2.1 Oversiktlig bedomning av olika alternative drivmedels framtida potential
Alternative drivmedel utgor alternative till bensin och dieselolja som i dag dominerar
vagtransportsektorn. Begreppet alternative drivmedel & ett forht?dkmdevis vitt begrepp
och vi kan finna alternative som kan baseras pa s?wiil fossils som fornybara
rhrukallor.

Det firms ett antal alternative drivmedel som diskuteras vars egenskaper iir olika nar
det galler miljoviinlighet, tillgiing mm. Tabell 3.1 beskriver oversiktligt vilka alterna-
tive drivmedel som kan aktualiseras i framtiden. En uppdelning sker dels i alternative
baserade pii fossils och fornybara riivaror, dels i nischanvandning och i storskalig
anvandning (nisch avser en nivii om O-10°/0 anvtindning av ett alternative drivmedel,
och storskalig avser en anvii.ndning over 10°/0 riiknat pa hela drivmedelspoolen for
vagtraflk).
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Tabell 3.1 Potential for anvandning av olika drivmedel och konverteringsteknik. Baserat pi “Underlag
for bedomning av introduction av alternative drivmedel”, KFB, NUTEK och SIKAS redovisning till

KomKom 1996-09-23.
Altemativ

Fossila r~varor
Reformuleradbensin
Reformuleraddiesel
LPG
Naturgas
Metanolfiti naturgas
DMEMu naturgas
Metanolfriinkol
Blandning av diesel och
veg. oljeestrar
Fornybara rzlvaror
MetanolMn cellulosa
Metanol frfi socker och
sttirkelserikavmter
EtanolMn cellulosa
Etanol Mn socker och
starkelserikavaxter
Vegetabiliskaoljor
Estrar av vegetabiliska
oljor
Biogas
DME frti cellulosa
Viitgas Win fimybara

Altemativ med otill-
racklig kapacitet for Altemativ som kan uppfilla 10°/0kriterium for
10Ofisom a kriteriet storskaliganvtindning
fornischanvmdning

Kort Sikt Medellbg sikt Langsikt

x x x
x x x

x x
x

x x
x x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

Det bor markeras att tabellen i fbrsta hand ger en bedomning av de teknisku forutsatt-
ningarna for en framtida anviindning. Ekonomiska konsekvenser, miljokonsekvenser
och effekter frti energiberedskapssynpunkt av en storskalig introduction av olika
alternative har inte riirmare bedomts. Med kort sikt avser vi upp till tio i%, medelliing
10-20 och king sikt over 20 hr.

Av tabellen fiamg& att antalet alternative som i framtiden kan komma till storskalig
anviindning och som baseras pa fomybara energikiillor sannolikt & begriinsat. Det
giiller i forsta hand bioaIkoholer. Altemativ som vaxtoljor och biogas kan amtindas i
en mer begriinsad skala som nischbrtinslen. Beslut inom andra sektorer, i forsta hand
energisektom, kan komma att ptiverka forutsattningarna att arkinda naturgas och el i
framtiden.

DME (dimetyleter) redovisas ocksh i tabellen efiersom det visat sig ha gynnsamma
tekniska egenskaper och miljoegenskaper som dieselmotorbriinsle. DME & hante-
ringsmassigt likartad med LPG (motorgas) och kan i princip tillverkas ur fomybara
rhziror.

Vid sidan av tekniska bedomningar fires flera olika forhtillanden som p&erkar moj-
ligheterna till framtida introduction av altemativa drivmedel. Miljon iir i detta sam-
manhang den centrala frilgan for att avgora om statsmaktema pfi olika satt vill
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underlatta en mer omfattande introduction eller inte. En m-man avgorande restriction
& kostnaderna for alternative drivmedel jtimfort med konventionella drivmedel. I)etta
kan i fbrsta hand matas i form av produktionskostnader men eftersom olika drivmedel
belastas med skatter och avgifter kravs att man tar htisyn till dessa forl-idkmden ntir
man bedomer forutsattningarna
konkurrenskraften hos alternative
hojda skatter och avgifter.

Energipolitiken har tidigare varit

fir en introduktion. Det sager sig sjalvt att
blir battre om oljebaserade drivmedel belastas med

en mycket viktig drivkraft fbr att underlatta en
introduction av alternative drivmedel och sarntidigt minska olje”beroendet men i takt
med att oljepriset relativt sett sjunkit har energiaspekten kommit att fh en ant mindre
betydelse. Sarntidigt har oljearn%ndningen for el i det niirrnaste upphort medan
anviindningen for viirme~damtil kraftigt har minskat. Frh svenskt perspektiv & det
framfor ant diversifieringen av den ~terst~ende importen av riiolja och ftidiga
produkter som har lett till att energifr&gan fiitt mindre vikt. En iiterg5ng till ett ensidigt
beroende av olja frti mellanostern skulle sjalvfallet kunna fortindra denna situation.

En introduction av alternative drivmedel i Sverige blir alltmer bcroende av den inter-
nationella utvecklingen. Detta begr%sar mojligheterna till ensidiga bkigula Iosningar.
Samtidigt skapar Sveriges medlemsskap i EU mojligheter att awm p?werka
utvecklingen pti den ovriga kontinenten.

En frarntida introduction av alternative drivmedel skulle ingalunda gora att de kon-
ventionella oljebaserade drivmedlen ens pa mycket Eing sikt fasas ut. Skalen till detta
& sjalvfallet kostnaderna fir en mycket omfattande introduction av altemativa
drivmedel och att aven konventionella drivmedel blir mer miljoanpassade och mindre
belastande for miljon. En introduction av altemativa drivmedel iir dock nodviindig fir
att totalt sett minska transportsektoms bidrag till Wxthuseffelcten. Framtida
effektiviseringar inom transportsektom kan ocks~ pherka takten i en intmduktion av
altemativa drivmedel. ~ andra sidan tyder erfarenhetema pa att en minskad specifik
anvtidning av drivmedel kompenseras genom att man kor kingre strackor.

For flera av de altemativ som kan bli aktuella pa kortare sikt & det vilktigt vilken
potential de har fir en introduktion, se tabellen i det foregiiende. Skall ett alternative
drivmedel f~ en betydelse fir att uppnii olika overgripande miljonu?d kravs att det kan
introducers i storre skala.

En slutsats man kan dra & dtior att det sannolikt i framtiden kornmer att finnas ett
antal olika alternative till bensin och diesel pii transportmarknaden. Det tir kostnadema
och den bedomning man gor av miljoeffektema som avgor introduktionens omfattning
och inriktning. I detta sarnmanhang kan aven forskning och utveckling vara central for
att f~ fram konkurrenskraftiga altemativ. I det folj ande gors en bedomning av
forutsattningar och restriktioner for olika alternative:
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Alkoholer

Alkoholer kan anvtindas antingen i ren form eller som Mginblandnings- och
blandbr~slekomponent. Frh miljosynpunkt & det mest firdelaktigt att anviinda
br~slet i ren form. For att fullt ut dra nytta av brtislets positiva egenskaper kravs
motorer som iir dedicerade for detta brtinsle eller s.k. briinsleflexibla motorer. Dessa
motorer kan drivas pa en valfri blandning av t.ex. bensin och alkoholer. Fordelen med
att anvtinda alkoholer som Iiiginbkmdningskomponent li.r att man i princip kan
inblanda i dagens bensinpool och kora bilarna utan stirskild justering.

Etanol ur spannmN & i dag ett kornmersiellt tillgiingligt altemativ som kommer att f~
en anviindning som nischbr~sle. En anlaggning i Nonkoping tir nyligen tagen i drift
(v&en 2001).

Etanol ur cellulosa kan sagas vara huvudlinjen pa alkoholsidan i dagens lage. Poten-
tialen forefaller vara mycket stor och konflikterna med am%ndning av rihwran for in-
dustriiindadil och fasta anlaggningar fbrefaller vara hanterbara. Det kravs fortsatt
FoU for att utveckla kostnadseffektiv production av etanol ur celh.dosahaltiga riivaror.
Stora resurser ansliis fir detta tidarriil inom rarnen for energipolitiken och det horde
kunna finnas forutsattningar for att uppfora en demonstrationsanlaggning inom n~gra
&r. En introduction av sparnmiilsetanol kan underlatta en senare introduction av
cellulosabaserad etanol i storre skala.

Metanol ur fossila brtislen kan mojligen spela en viss roll men troligen kornmer en
sildan am%ndning endast att bli marginell. Metanol producerad ur fornybara ri%m.ror
genom firgasning har studerats i olika utredningar och det visar sig finnas en icke
ovasentlig potential att genom uppskalning av anlaggningar Fa till stid en
konkurrenskrafiig production. Intresset frh industries och myndigheternas sida for en
siidan production forefaller i dag vara Eig och dessutom begriinsas moj lighetema att
uppfora en si?idan anlaggning eftersom det kravs en avsattning av hetvatten for
uppvting for att fillt ut fi till stiind en konkurrenskrafiig production. Hi=ir
konkurrerar metanolproduktion rned kraftviirmeproduktion.

Wixtolior

Rapsmetylester RME har i dag anv~dning i dieselmotorer och det firms ett stort antal
olika projekt pa detta omriide pii kontinenten. Dessa altemativ kan % en viss betydelse
som nischbriinsle men kopplingen till EUS jordbrukspolitik och handelspolitiska
restriktioner begriinsar mojlighetema till en mer storskalig anviindning. En annan
viktig faktor som talar mot en storskalig framtida anviindning & att detta brtinsles
viirde i%m miljosynpunkt har iiiz!tgasatts.

El. vatgas och briinsleceller

Det firms frti bl.a. krailindustrin ett stort intresse for att anviinda el for fordonsdrifi.
Problemet med detta altemativ iir fortfmande att l% till sthd en tekniskt tillgiinglig
och konkurrenskraftig lagringsteknik i form av batterier. Den bedomning som gors i
dag visar att aven en storskalig introduction av elfordon inte torde medfora Mgra
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negativa konsekvenser for mojligheterna att stalla om energisystemet. Det bygger pii
forutsattningama av en hog verkningsgrad i fordon och att man kan styra laddningen
av fordon till klglastperioder under dygnet.

Vatgas och br~sleceller utgor alternative som tir fbrem?d fdr c~mfattande forskning
internationellt. Gemensamt for dessa altemativ & att de skulle kunna f~ en omfattande
anv~dning pii Eingre sikt som ersattning for fossila brii.nslen i fordon. Problemet eller
utmaningen tir att Pa fiam teknik som & konkurrenskraftig och energieffektiv som
t.ex. lagringsteknik for vatgas och briinsleceller i fordon.

Gemensamt fir dessa altemativ & att vi tir beroende av den intemationella
utvecklingen for att f~ fram teknik som i framtiden skall kurma mojliggora en mer
storskalig anviindning inom transportsektom som ersattning for olja. D&emot skulle
sjalvfallet teknikgenombrott pii dessa orrmiden ttiligen snabbt kunna medfora att
dessa altemativ kan introducers i storre skala. Detta motiverar att man noga filjer
utvecklingen pa omr~det t.ex. genom internationella forsknings- och

utvecklingssamarbete och de tekniska attach4erna i nyckelkinderna.

Gasformi~a drivmedel

Naturgas har introducerats pii syd- och v%tkusten och kan komma att fii en okad
anvtindning beroende pa om man friin energipolitiska utgtigspunkter kommer att
introducers naturgas i storre skala ti i dag. Detta altemativ har :sin fi%.msta
a.m%ndning i bussar och lastbilar.

Biogas i-irett altemativ som redan i dag har en am+indning i “b?idetunga och latta
fordon i Sverige beroende pa att det baseras pii avfall och i stort sett inte medfor n~gra
emissioner. En okad utvirming av biogas kan aven minska rnetangasavgtigen frii.n
landets soptippar. En nationell utredare har tillsatts for att samordna im.atserna pil
omriidet. Det firms en del tekniska fr~gor kvar att loss och det galler olika metoder for
att forcers jasning av avfall. Dessutom kravs en enhetlig specification fir
biogasfordon for hela landet efiersom varje avfallsdeponianlaggning har en gas med
unik sammansattning av metan, koldioxid, etc.

%unrnanfattning

Det M framfor ant & motoralkoholer - etanol fifin spannrd och cellulosa - som pa
kort och medell?mg sikt kan komma till anviindning i storre skala~i landet. Om en mer
omfattande introduction sker kommer den sannolikt av skatteskal i forsta lhand att ske
i latta fordon. Introduktionen kommer sannolikt att forst ske genom liiginblandning
och pii Iite liingre sikt i form av anviindning i ren form i motorer. En introduction
underlattas av att man introducerar brtisleflexibla fordon som kan drivas antingen pa
bensin eller alkoholer etc. For niirvarande genomfirs ett mer omfattande
teknikupphandlingsprojekt rorande brtinsleflexibla fordon.

Som ett complement kommer en fortsatt introduction av naturgas och biogas att
kunna ske. Som vi konstaterade tidigare kommer oljebaserade drivmedel att finnas
kvar i transportsektom inom overskiidlig tid bl.a. beroende pii att kostnadema for en
total introduction av altemativa drivmedel skulle bli alltfor hoga.
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Av belt avgorande betydelse for en frarntida introduction & framtida skatter pa
energiomriidet. For Mrvarande arbetar en arbetsgrupp i regeringskansliet med friigor
om skatter och avgifier for energi. Denna grupp beri.iknas frarnlagga sins resultat
under nasta h.

P& Eingre sikt kan en mer omfattande introduction av el, vatgas och br~sleceller
komma att ske i Sverige. Som tidigare konstaterats komrner detta att vara beroende av
den internationella teknikutvecklingen.

3.2.2 Framtidsbedomningar, fasta anlaggningar

Elproduktionen sker i Sverige i forsta hand genom vattenkrafi och ktirnkratl och
endast i begriinsad utstrackning (ca 6 0/0) genom fossila briinslen, biobrtislen och
vindkraft.

For uppvting anvtids i dag biomassa, torv etc. i stor skala. Det galler shal
production i kraftviirmeverk (cl- och viirme) eller i viirrneverk. En viss anv~dning
sker fortfarande av fossils briinslen som kol och olja men fortindringar som
genomforts i skatiesystemet minskar anvtindningen. Pa Eingre sikt kommer

anvii.ndningen av bioenergi fortsatta att oka i fasta anlaggningar och styrande kommer
vara kostnader och mojligheterna att f~ ut tillgtigliga kvantiteter i skogen. PA sikt kan
aven j ordbruksmark komma att anv~das for production av biomassa. En annan viktig
f~tor ~ utvecklingen av eluppviirmning av bostader.

Aweckling av kiirnkraften kommer att st~lla krav pa en okad anvtindning av bioenergi
for production av el. Det sker en omfattande forskning och demonstration av teknik
for fdrgasning av biobriinslen.

Kostnader och miljokonsekvenser av en utokad amlindning av biomassa utgor ostikra
ftiorer vad galler potentialen for fortsatt anvtindning av biomassa. Mojligheterna till
ytterligare effektivisering av energisystemet liksom en okad anvii.ndning av naturgas
p~verkar ocksii mojligheterna att i frarntiden anvtida inhemska brwslen.

For sm&kalig uppviirmning, enskilda hus eller kvarterscentraler, anvtinds fortfarande i
stor utstrackning olj a. En okad anviindning av biobrtislen kan forutses men
begrlirmnde for denna utveckling iir i dag utslapp av stoft, polyaromatiska kolvaten
etc. Det kravs en fortsatt teknisk utveckling av forbr&mings- och reningsteknik for att
moj Iiggora en utokad anv&xlning av biobrtislen i sm~skaliga anlaggningar. Rent
generellt kan man konstatera att kostnadsbilden & battre for sm?iskalig forbrthming av
biobrtislen M storskalig forbriinning. Det beror pii att betalningsformiigan generellt
sett tir storre for sm~skalig forbriinning.

%munanfattning

Den framtida anvtindningen av briinslen for el- och Wrmeproduktion & beroende av
flera olika forhWmden. Biobr2inslen kommer sannolikt att spela en mer central roll i
frarntiden bade i stora och smti anlaggningar. N& det g~ler stora anlaggningar & det
fiiirnst a.nlaggningar for forgasning av biomassa som tilldrar sig intresse. Aven
vindkraft bor kunna spela en roll liksom vattenkraften. Under en overgtigstid bor
aven naturgas kunna spela en roll si-irskilt i samband med att kiirnkraftsawecklingen
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inleds. Pa Eingre sikt kan det bli aktuellt att i storre skala introd,ucera br~insleceller i
energisystemet.

Av stor betydelse fir utformningen av det framtida energiproduktionssysternet
kommer aven mojligheterna att minska anvtidningen av el for uppviirrnning sarnt att
spara eller anvanda energi mer effektivt att vara.

Miljon satter grtinser for anviindningen av olika energislag. Det galler t.ex. uttaget av
tradbrtinslen med htisyn till den biologiska mzl.ngfalden, Iandskapsbilden kan
piiverkas av en mer omfattande etablering av vindkraftverk etc. Smiiskalig :R5rbrtiing
av biobrtislen kan medfora lokala problem i form av utslapp av polyarornatiska
kolvaten och stoft. En okad a.m%ndning av naturgas medfor utslapp av nitrosa gaser
och C02 .

Till foljd av det energipolitiska beslutet viiren 1997 ansl?ir staten betyda.nde belopp for
forskning och utveckling rorande ny teknik for tillforsel och anvtindning av energi. En
stor del av denna forskning & motiverad av miljoskal. Aven lcraftforetagen bedriver
forskning och utveckling bl.a. inom rarnen for Elforsk AB.

Slutligen satter ekonomin grtinser fir vilka alternative som kan komma till anvtidning
i storre skala i framtiden. Statens kan i viss utstrackning piiverka introduktionen av
olika alternative genom skatter och avgifter, Nirskilt pi%miljon.
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4.7 Energiinnehill i branslen

I tabell 4.1 nedan redovisas energiinnehhll och densitet for de brWslen som &
behandlade i miljofaktaboken. Uppgifterna i tabellen & htitade
(1996) da inte annat anges. I de fall diir uppgifter hlirntats Mn annan
i fotnot. EnergiinnehNlet i ett brtisle kan variera beroende pa
tillverkningsprocesser. Siffrorna i tabellen iir ungeftiliga riktvtirden.

Tabell 4.1 Ungefarliga riktvarden for energiinnehdll i olika branslen (Energi@kta,
Bransle EnergiinnehW Densitet —

(MJlkg) (kg/m3)

stenkol 27,2 8001 —

diesel Mkl och Mk22 43,2 815

diesel Mk33 42,8 845

Eol 42,74 840

E04 41,0 935
E05 40,6 950
motorbensin 43,0 730

rapsolja5 42,0 800

RME6 37,5 884

etanol 26,8T 790

gasolB 46,1 2,49
naturgas 51,9’0 0,75

DME]l 28,8 1,9212

skogsbransIe13, 50 YOfukthalt 8,4 -14

Skogsbransle13, 30% fukthalt 12,7 -14

pelletter/briketter]3, 11 0/0 16,8 -14

fukthalt

energiskog15, 50 ‘Yofukthalt 7,9 -14

energiskog’5, 30 YOfukthalt 12,1 -14

torvlb, 50 % fukthalt 9,3 330

torv]b, 35% fukthalt 12,8 400

hush~llsavfall 10,017 20018
tallbeckolja 37,919 970’9

gummiflis 28,820 na —

‘ StjtiJptm&t(m3s)
2 Data htirntatfi&r SvenskaPetroleumInstitute (SPI),muntlig kommunikation.
3 Avsersommarkvalitet,Vinterkvalitet43,0 MJ/kgoch 830 kg/m3,Datafit%rSPI,
4 v~ne~fd] (1996)~ger energiinneh~lleti EoI till 43 ~Ag

fr& Energifakta
kalla anges detta
rktrukalla och

1996)

5 ~aP501jm b@& av 62 % ~w~ln, 35-3s % rapsmety]esteroch O-3% etanol.EnergiinnehWincm intervallet41,5~3,4 MJAg

6 Datah&ntat frti CelsiusMaterialteknik(1994).
71 Almemarket al (1996)anges25,5 MJ/kgfor 95 %-igetanol
8 Blandningav 50 % propanoch 50 % butan
9 Gtillergasol i gasform.FOrflytandegasolgiUler530kglm3
10Vattenfall(1996)angerenergiinnehsilleti naturgastill 47,1 MJ/lcg
11Data himtat fri%rKFB-Meddelande1997:30,“DME-Drivmedeltbr dieselmotorer”
12Gtiler DME i gasform.FLYflytandeDMEgiiller668 kglm3
13Effektivtvwrnevarde:19,2MJ/kgTS
14DensitctenVwierw~afiigt, Ftjren Ochs~rna fi~~t km densitetenv~iera ttlelhllCt3310-470kg/m3s

*5Effektivtvarmewirde:18,3MJ/kgTS
16Effektivtv&snev&de:21 MJ/kgTS
17Finnvedenet al (1994)angerenergiinnehtileti hushWsavfaJltill 9,3 MJ/kg
18K3nnetecknaren ‘W%”sopa.Efterkompakteringhar sopanen densitetpficirka400 kg/m3
19KWXwww.talloil.se

20 Ktilla Norrk6pingMilj&ioch EnergiAB
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4.2 Bensin, Diesel och Eldningsolja

Bensin iir en blandning av ett stort antal olika kolvaten med fi3rhNhmdevis liiga
kokpunkter, dtirav dess flyktighet. Tidigare tillsattes blyforeningar for att hoja
oktantalet, men sedan 1994 ti.rforsaljning av blyad bensin forbjuden i Sverige.

Metyl-tertiiir-butyleter, MTBE, tillhor gruppen etrar och & en forening av metanol och
det gasformiga kolvatet isobuten. Isobuten & en biprodukt frti raffinaderier och
metanol kan framstallas bl. a. fi%n naturgas och biomassa. Etrar kan Iiksom alkoholer
blandas i bensin, dock hogst till 10’XOom briinslet ska gii att anvdnda i dagens motorer.
Inblandningen gor bland annat att utslappen av kolmonoxid och kolvaten reduceras.
Det firms aven andra etrar med liknande egenskaper som MTBE, t. ex. etyl-tertiiir-
butyleter, ETBE.

Dieselolja & en blandning av olika kolvaten s~som paraffined, naftener och aromater.
Dessutom tillsatts ocks~ vissa additiv fir att uppn~ onskade egenskaper hos brii.nslet.
Diesel firms i dag i ett flertal olika kvaliteter, miljoklass 1,2 och 3, med olika krav pa
t.ex. svavelhalt. Anvtindningen av dieselolja utgors i dagslaget till cirka 90 YOav
miljoklass 1.

Eldningsolja forekommer i flera kvaliteter och klassas efter viskositet. Eldningsolja 1,

Eo 1, har lagst viskositet och kallas tunnolja. Eo 1 kan erhiillas i tre miljoklasser, dtir
den avgorande skillnaden & svavelhalten, och a.mtinds i t ex villapannor. De ovriga
oljekvalitetema, Eo 3, Eo 4, Eo 5 och bunkerolja hor till gruppen tjockoljor, och
miiste vtias fore forbrtiing i industripannor och oljekraftverk.

Bensin, diesel och eldningsolja & petroleumprodukter och tillverkas alla av ri?tolja.
Olja iir ett fossilt brtisle sore, liksom kol och naturgas, bildats w organiskt material
som avlagrats pii botten av sjoar och hav. Avlagringarna har tackts med lera och under
hmiljoner har dessa, under hogt tryck och temperature, omvandlats till kolvaten.
Produktionen av de olika briinslena sker i korthet ph foljande satt. Forst sker en
prospektering och iordningstiihnde av en oljekalla. Hii.rvid uppkommer stora
miingder borrmaterial som slapps tillbaka pti havsbottnen, reinjiceras i borrh?d eller
fraktas till land. Genom uppumpning eller sjtihtryck fors r~olja fib havsbottnen upp
for rening frti vatten. Oljan transporteras d&efier via pipeline eller fartyg till
raffinaderi diir den raffineras, d v s foradlas. Raffineringen inleds med en destination
dtir riioljans latta och tunga fraktioner skiljs At. Genom att infiora ytterligare ett steg i
raflineringen, S5 kallad krackning, kan andelen latta fraktioner okas. Raffinaderiet
producerar en mii.ngd olika produkter ur raoljan, diiribland bensin, diesel och
eldningsoljor. De f&diga produktema pumpas diirefter till fartyg for distribution till
oljedep~er diir de lagras och sedan transporteras vidare for forsaljning.

4.3 Gaso/

Gasol tir det svenska handelsnamnet pa vatskeformig petroleumgas (@ engelska
“Liquified Petroleum Gas”, LPG). Gasol besti av en kolvateblandning av iitirnst

propan och butan, och tir vid rurnstemperatur och atmosf~stryck gasformig. Den
fiarnstiills ur naturgas, r~olja eller ral%naderigaser. Vid framstillning genom
separation av tyngre kolvaten fib naturgas erhlills en gasol som huvudsakligen bestii.r
av mattade kolvaten. Nti.r gasolen iir ihrnstilld av r~olja i raffinaderi kan den aven
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innehiilla omattade kolvaten (yropen och buten). C:a h[alften av viirldens
gasolproduktion kommer frti naturgas och r~olja, och resten frhn raffinering.

Gasolen forvaras ofiast nerkyld i bergrum i flytande form. Distributionen till kunderna
sker med jtivag, bil eller i direkta rorledningar. De viktigaste anviindningsomr~dena
for gasol & som brhsle inom industrin och vid fj-iirrneproduktion, men den
anviinds aven som brfisle for fritids~damiil, substitut for stadsgas eller naturgas,
r%mra i kemisk industri m m. Den svenska st~lindustrin & en stor forbruka.re av gasol.

Gasformig gasol bildar med luft en explosiv blandning om halten gasol Iigger melkm
2 och 10 %. Gasolen & luktfii och forses dtirfor fore forsaljning med ett starkt
luktZimne S5 att ett eventuellt lackage kan upptackas.

4.4 Kol

Kol & ett fossilt brii.nsle som bildats genom anhopning och inkolning alV vaxtdelar
under en king tidsperiod, Ntir det formultnande viixtlagret tackts av sediment av sand
och lera har det under okande tryck och temperature omvandlats till forst torv, sedan
brunkol och till sist stenkol och antracit. Kolet forekommer ofta i form av band, s k
flotsar, vars tjocklek kan variera fr~n n5gon centimeter upp till 301meter.

Cirka 2/3 av v&ldens kolproduktion bryts under jord och resten i dagbrott. Efter
brytning transporteras kolet till anviindningsorten via fartyg och hmdtransport.

Kolets egenskaper och kvalitet varierar och beror bl a pii grader] av inkolning (d v s
den process dtir det organiskt bundna kolet reduceras till fritt kol) och det ursprungliga
organiska materialets Alder och diirrned ligninhalt. Brunkol har kigt energiinnehiill och
anvtids nastan uteslutande direkt i anslutning till gruvfiilten. Stenkolen & energirik
och & den kolsort som anvtinds friirnst i Sverige. Genom pyrolys av stenkol erhiills
koks.

4.5 Naturgas

Naturgas best& av en blandning av olika briinnbara kolvaten sc)m vid ncmnalt tryck
och temperature befinner sig i gasfas. Huvudbest&ndsdelen & metan, CJ& vilken kan
ing~ i en m~gd av 90-99°/0 av den totala gasblandningen beroende pi-i var gasen
h&ntats. Forutom metan kan naturgasen innehiilla etan, propan, butan, och sm~
miingder av andra kolvaten. Forutom upprtiknade kolvaten kan ocks~ finnas koldioxid,
kvave, svavel och syre.

Naturgasen &en organisk produkt sore, for ca 50-400 miljoner & sedan, bildades pa
samma satt som olja och stenkol. Detta gor br~slet till ett av de briinslen som brukar
beniimnas fossila. Forsta steget i produktionskedjan iir att prospektera efter naturgas
genom seismiska undersokningar. Da ett intressant omriide hittats p~borjas
provborrning och vid I@dighet borjas uppumpning av gasen. Gasen transporteras
dtiefter via pipelines eller i nedkyld form via fartyg till reningsanlaggning innan den
leds till slutkonsument. Transport till konsument sker i de fiesta fall genom
lastbilstransporter eller distribution via pipelines i ett naturgasnat. Slutkonsument for
naturgasanviindning kan vara el och vtirmeverk, industri, bostider eller fordon som
drivs av naturgas.
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4.6 Torv

Torv * en organisk jordart som borjade bildas for 10000 & sedan dti inlandsisen
borjade dra sig tillbaka. Torv firms i mossar och ktirr och best& av ofidlsttindigt
formultnade vaxtdelar. Sammansattning och tillvtixt varierar med klimatet.

For att I%bryta torv kravs ett tillstiind Mn liinsstyrelsen. Efter att tillstiindet erhi?dlits
kan mossen fbrberedas for tiikt. Vegetationen rojs bort och den blivande tiikten
driineras genom dikning. Niir vattenhalten sjunkit frhn ca. 90% till ca. 80% gors ytan i
ordning genom att ytlagret avlagsnas och ett tlitare system av diken anlaggs. Efter ett
till tre &rkan produktionen inledas.

Frastorv skordas med en skordemaskin som fraser ett tunt skikt (ea. 1-2 cm) av torven
till ett lost pulver. Pulvret ftir sedan torka och lagras pa speciella stackfalt vid
myrkanten infer transport till forbrhningsanlaggning. Tio till femton skordar kan
erhiillas per h vid normal production.

Stycketorv producers genom att skordemaskinen pressar torven genom munstycken.
Torven tas da upp Mn ett djup av 50-100 cm. Torvbitarna f%rsedan torka och lagras
vid myrkanten i vtitan pa transport till forbr~ingsanlaggning. Norrnalt tas 2-4
skordar &ligen med denna meted.

Efter cirka 20 &rs brytning avslutas torvtWen och ytan planteras med skog,
energiskog, vail eller n~gon annan groda. Alternative kan under vissa forutsattningar
en sjo anlaggas.

4.6.1 Torven och klimatet

En av de mest diskuterade fr~gorna kring torv som brbsle har varit i vilken
utstrackning torv bidrar till okningen av vaxthuseffekten. For att kunna bedoma
effekterna av torv med htinsyn till vaxthuseffekten racker det dock inte med att
bedoma utslappen vid skorstenen. De totala effekterna av anvtindningen av torv fir
energitidadil innefattande minskad metangasavgiing och upptag av kol igen i
utvunnen myr mi%te diirfior vagas in i en mer samlad analys. Det har d~for
producerats ett flertal rapporter som inriktat sig pii torvens bidrag till viixthuseffekten
ur ett livscykelperspektiv. De olika rapporterna redovisar att klimatpiiverkan fr5.n
anvtindandet av torv motsvarar ant fib 35’% till 10OOAav klimatpi?werkan fifin
anvtidandet av kol (se Teknisk bilaga). For jiimforelsens skull kan nilrnnas att
naturgasens brtislecykel orsakar en klimatpherkan motsvarande cirka 55 0/0 av
klimatpilverkan frin kolets brhslecykel. Ytterligare forskning behovs for att klargora
torvens klimatpiiverkan.

4.7 Avfall

Synen pa avfall har firtidrats en hel del under den senaste tiden. Fr5.n att ha varit ett
problem som man forsokt bli av med genom i huvudsak deponering ses nu avfall ant
mer som en resurs som kan utnyttjas genom t. ex. &ervinning eller forbrtinning.

Det firms olika satt att utnyttja avfall som energikiilla, till exempel forbr&ming,
utvinning av deponigas och biologisk forgasning, s. k. rotning. I detta avsnitt
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behandlas forbranning av hushiillsavfall och i avsnitt 4.11 behandlas production av
biogas genom rotning.

Hushiillsavfallet samlas in och transporteras med lastbil till en
avfallsforbriinningsanlaggning dtir det forbxtinns utan vidare sortering annat iin
hushidlens egen. Avfall tir inte niigot homogent br@sle utan * sammansatt av mtiga
olika material siisom biologist avfall, plast, papper, glas mm. Den aska som
producers vid forbrtingen stabiliseras genom inblandning av cement och vatten
och transporteras sedan med lastbil till en deponi. Det firms totalt 22
avfallsforbriinningsanlaggningar i Sverige.

Avfall delas in i grupperna konsumtionsavfall (dtir bl. a. hushiillsavfall ingii.r),
produktionsavfall och farligt avfall.

Hush511savfallet uppgick 1994 till 3,2 miljoner ton, vilket motsvarar ungefti 50’XOav
ant konsumtionsavfall. Av hush~llsavfallet anviindes 42°/0 till en.ergiutvinning genom
forbriinning, 39% deponerades, 16% gick till 5tervinning och 3% gick till biologisk
behandling. Resterande konsumtionsavfall deponeras i stor utstra.ckning. Till exempel
deponerades 1994 75% av ant bygg- och rivningsavfall (totak 1,2 miljoner ton).
Endast 17?40gick till forbranning och resten till Atervinning.

Industries avfkdl (produktionsavfall) uppgick 1993 till 62 miljoner ton, varav
gruvindustrin stool for 75’XO. Inom skogsindustrin utnyttjas mycket briinnbart
produktionsspill for att ticks stora delar av vtirmebehovet i fabrikerna. Renare
avfallsfiaktioner i%% industriavfall, t. ex. traflis, g% aven till forbr&ming i andra
fastbr~slepannor ti avfallsforbriinningsanlaggningarna.

Det fbrekommer att vissa forbr&mingsanlaggningar for biobriins[en aven har tillsttid
att elda med vissa typer av avfall, t. ex. gummiflis tillverkat av gamla bildack och
annat gummiavfall. Detta innebti dock inte att avfallet diirmed klassas som
biobrtisle. Enligt Fjtirrviirrneforeningen (1997) & det endast tvz?i
fjtirrvtirmeanlaggningar som eldar just gummiavfall.

4.7.1 L@vaga transporter av avfall

Miljoeffekter som inte firms medtagna h% giiller bland annat de fall dii delt avfall som
anviinds & importerat eller har transporterats k%ga strackor inorn Sverige. Utslapp
frii.n transporterna kan da ge en storre miljopfwerkan ii.n vad som redovisas i kapitlet
Milj_ophverkanfor olika anvandningsomrdden beroende pa transportsatt clch avstid.
For att kartlagga detta m~ste varje fall granskas separat. Det importerades 1996
115000 ton tillsttidspliktigt avfall, varav 53000 ton slipers, tr&lVfall mm (bygg- och
rivavfall i form av behandlat tra), vilket motsvarar ca. 5% av det svenska bygg- och
rivningsavfallet. Obehandlat tra & dock inte tillstiindspliktig~ varflor den totala
importen av tri.iavfall troligtvis ti.rstorre iin vad siffiorna ovan anger.

4.8 Etanol

Production av etanol kan ske p?i principiellt twl olika satt. Etanolen kan framstallas
dels pa biokemisk vag genom jiisning av en sockerlosning foljt av destination och dels
genom kemisk syntes av eten, som ofta har sitt ursprung i fossil petroleumnafta.
Jasning av socker & den belt dominerande tillverkningsmetoden i Sverige i.dag.
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Den biokemiska etanolen kan vara fiamstalld pii olika satt och utbytet besttirns I%irnst
av rhzuans innehi!dl av jZisbara sockerarter. I dagslaget & den dominerande delen
riwara socker- eller Wirkelsehaltiga jordbruksprodukter (t.ex. sockerbetor, sockerror,
potatis och sad) men i framtiden * tanken att svensk etanolproduktion i huvudsak ska
vara skogsbaserad (t.ex. cellulosa eller hemicellulosahaltiga r~varor som balm, 10V
och barr, veal, returpapper och kommunalt avfall). For omvandling av cellulosa och
hemicellulosa till socker kravs dock nya produktionsmetoder baserade pi?is& kallad
enzymatisk hydrolys. Utvecklingsarbeten piigti for ntirvarande siwal i Sverige som
utomlands for att ta fram s~dana metoder.

Totalt anv~ds cirka 13000 m3 drivmedelsetanol i Sverige tiligen. Endast en mycket
liten del (ea. 500 m3) utgors av inhemskt producerad etanol tillverkad vid MODO’S
sulfitfabrik i Ornskoldsvik. Resterande behov tacks med importerad etanol framstilld
ur europeiskt overskottsvin, dfi EU tilk%er ett lagre pris for vissa kvantiteter forutsatt
att de anviinds som drivmedel. Det tillverkas totalt cirka 400 000 ton etanol av
overskottsvin iirligen runt om i vtilden. Overskottsvinet transporteras till ett br&meri
for destination. Diirefter gii.r det med tankb~t till importlandet diir det upparbetas och
transporteras till tankstationer. I Sverige ar det Sekab som importerar och upparbetar
vinetanolen.Tillgiingen p5 vinetanol iir begriinsad och vore ett mycket dyrt alternative
utan subventionerna. Totalt sett anvii.nds i Sverige iirligen cirka 110000 m3 etanol for
kemisk industri, kemisk-tekniska produkter, humankonsumtion saint motorbriinsle.

Agroetanol AB har uppfirt en fabrik for drivmedelsetanol i Norrkoping diir
produktionen M baserad pii spanndd. Fabriken togs i drift under f6rsta halviiret 2001.
D& kommer man atttillverkacirka50000 m3 etanol &rligen. Den tillverkade etanolen
kommer uteslutande att anvlindas fir att blandas i bensin till 5 %. Den etanolblandade
bensinen kommer att saljas i mellansverige som vanlig bensin.

4.9 RME

Rapsolja som iir basen fir produktionen av rapsmetylester (RME), producers i dag
friin Era olika grodor, host- och v&raps saint host- och v&rybs. Huvudintresset riktas
dock fi%nst mot hostrapsen som ocks~ st?ir for merparten av rapsoljeproduktionen.
Odlingen av raps sker i sodra Sverige ph ca 160000 ha vilket i stora drag motsvarar
6 % av den totala svenska &kerarealen.

Efter skord och torkning transporteras rapsfrona till en produktionsanlaggning for
utvinning av rapsoljan. Utvinningen sker genom pressning av rapsens fion.
Huvudsakligen sker detta i dag i en storskalig anlaggning i Karlshamn. Forutom
rapsoljan bildas aven en restprodukt som kan anviindas vid foderfiwnstallning. Den
utvunna rapsoljan vidareforiidlas d~efier for att dess tekniska egenskaper som briinsle
skall forbattras. Detta sker genom en omforestring av rapsolja till RME.
Omfirestringen gor att RME fii Iagre viskositet och lagre kokpunkt M rapsolja och
brtinsleegenskaper som mer liknar dieseloljans. Pressning och Omforestingav
rapsoljan kan vara belagen i sarnma produktionsanlaggning men kan ocksii ske i olika
anlaggningar. Distribution av den ftidiga produkten sker sedan till olika
forsaljningsstallen i landet. I dag ca ett 40-tal tankstillen.
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I Sverige anviinds ca 12 000 m3 RME per &. Av detta & det mesta inhemskt
producerat. Som br~sle am+inds ca 80’XOi ren form medkin 20% am+inds i
briinsleblandningar med diesel. BrZinsleblandningarna anv~ds friimst i tunga fordon
medan personbilar friimst anvtider brtislet i ren form.

4. Ii? D/14E

Dimetyleter, DME, tir en eter som producers via syntesgas och kan dtirigenom
frarnstallas fr~n i princip samtliga kolhaltiga M-men, inklusive biomassa, genom
forgasning. I dagslaget sker all tillverkning av DME med naturgas, nafta, tjocka
restolj or och kol som r&mrubas. Tekniken for att am+inda sig av biomassa befinner
sig &mu pii utvecklingsstadiet. I dagslaget & produktionen av DME mycket begransad
(ea. 150000 ton/i3r). Den sker genom dehydratisering (kemisk avskiljning av vatten)
av redan framstalld metanol.

DME anvtinds idag huvudsakligen som drivgas i sprayburkar och som kernisk riivara,
men kan i framtiden vara ett kimpligt dieselmotorbriinsle, bland annat pii grund av sin
Eiga sjalvantlindningstemperatur (ea. 235°C) och sina goda egenskaper vad galler
prestanda och emissioner. DME ti i gasform vid atmosftistryck och har stora likheter
med LPG (motorgas/gasol) nZr det galler distribution och tanknin,g mm.

Anvtindningen av DME som energikalla i form av fordonsdrivmedel befinner sig i
dagslaget pa forsoksstadiet. En eventuell anviindning i storre skala bedoms inte vara
aktuell forr~ pa Ei.ngre sikt.

4.11 Biogas

Biogas tir ben&nningen pa den gasblandning som bildas n& bakterier i syrefri miljo
bryter ner organiskt material som innehi?dler kol. Gasen innehaller den br&mbara
gasen metan (Cm), koldioxid (C02) och vatten sarnt mindre mtingder av andra
komponenter. Den arises vara ett av de minst miljopiifi-estande biobrtinslen som idag
& praktiskt och ekonomiskt mojliga att anvti.nda. Biogas har hifitills friirnst utvunnits
ur slam friin avloppsreningsverk och kallas dii rotgas. Biogas friin avfallsupplag brukar
kallas deponigas, en gas som idag i ant storre utstrackning sandas in och facklas av
eller utnyttjas for energiproduktion.

Det firms flera tekniska losningar for utvinning av biogas fib organiska
restprodukter, avloppsvatten och odlad biomassa. Gemensamt & att man anvti.nder en
lufttat tank, en rotkarnmare, for den syrefria nedbrytningen av materialet. Om gasen
ska anv~das som fordonsdrivmedel m?iste koldioxid, svavelvate, arnmoniak, partiklar
och vatterimga avskiljas s~ att gasen i princip endast inneh?dler metan. Deponigas kan
inte anvWdas som fordonsdrivmedel p.g.a. for hog kvavehalt. I)en renade biogasen
tankas sedan i fordonet i ett belt slutet system genom snabbta.nkning alternative
I?mgsamtankning. Om inte tankningsanlaggningen Iigger i direkt anslutning till
produktionsanlaggningen kan gasen distribueras antingen i rorledningar eller med
mobila gaslager (lastbil).

Biogas producers idag vid drygt 200 anlaggningar i Sverige. Den storsta delen av
biogasen utnyttjas idag for v~eprodtilon och endast vid 7 anlaggninga.r anv%ds
gasen som fordonsdrivmedel. Det tir dock anvtidningen som drivmedel som
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diskuteras rnest och bedoms ha storst potential i framtiden. D2rfor behandlas hti
endast biogas som drivmedel.

4.12 Tradbranslen

Tradbrtinslen ingti i den grupp av briinslen som brukar kallas biobrtinslen, det vill
saga br~slen diir biomassa & utgiingsmaterialet (ej torv och blandat avfall).
Tradbriinsle innefattar alla briinslen da trad eller dehi.r av trad & utgtigsmaterial saint
biprodukter fifm skogs- och travaruindustrin (ej brtinsle av avfallspapper och avlut).
De biobrtislen som & vanligast forekommande idag tir just tradbriinslen i form av
skogsbriinsle, energiskog och Atervunnet tradbrtinsle. Skogsbrtinsle i3.r idag det
vardigaste biobrtislet och besttir av awerkningsrester som grenar, stubbar, toppar och
sm&rad som inte tas tillvara som industriellt virke eller massa. Energiskog best&r av
snabbviixande tradarter, bl.a. Salix, som odlas for energiiindadil. ~tervunnet
tradbr~sle utgors bland annat av restprodukter friin skogs- och s~gverksindustrin,
slisom siigspiin och kutterspim, och anvtids ofta som rhra for i%radling till briketter,
pelletter eller pulver.

Produktionen av skogsbriinsle borjar med att awerkningsrester samlas ihop med hjiilp
av en s.k. skotare. Awerkningsresterna flisas sedan pa plats och transporteras d~efter
till en forbrtingsardaggning.

Energiskog kan odlas p5 outnyttjad &kermark. Efter plastering tar det 4-5 & innan den
forsta skorden kan tas. Dtirefter sker skord med 3-5 h intervall under 25-30 h. Efter
det miiste odlingen ibrnyas. Salix skordas efter lovfallningen med antingen direktflis-
eller helskottsmetoden. Direktflisning innebtir att det skordade materialet sonderdelas
samtidigt med skordandet. BrMslet iir dii f~digt att transporteras till
fi%br~ingsanliiggning. Det har dii en fidcthalt pa ca. 50%. Vid helskottsskord Iaggs
buntar av Salix pa faltet eller vid faltkanten. Dlir lagras de under ca. ett halviir varmed
fukthalten sjunker till ca. 30’Yo.Dtiefter kan materialet antingen flisas pa plats och
d~efter transporteras till fbrbrtinningsanlaggning eller transporteras som hela skott till
firbr&mingsanlaggningen och flisas d~.
~tervunnet tradbriinsle i form av s~gspiin och kuttersp&n transporteras frti .@igverktill
en foradlingsfabrik dtir siigsptiet miiste torkas innan det foradlas. For
brZinsletorkningen eldas vanligtvis bark. Materialet pressas sedan samman till den
form man vill ha, t.ex. pelletter eller briketter. Det foradlade brlinslet transporteras
diirefter till en ftkbr~ingsardaggning.

Vid firbriinningen av de olika br~slena bildas aska som kan hanteras pa tv~ olika
satt. Den kan antingen deponeras eller &terfioras till marken respective skogen diir
bri=insleuttaget skedde. Vid askiiterforing iiterstliller man en del av de M.ringsiinmen
som forts bort i samband med briinsleutvinningen. Idag iir det endast deponering som
anvti.nds i full skala vid energiproduktion med biobrtinsle, men forsok med
askiitetioring p~gttr.

4.12.1 Askfiterforing

Niir biomassa, stamved och awerkningsrester fors bort w skogen for man samtidigt
bort de ntingstien som annars skulle ha tillforts skogen n~ traden dor och bryts
ned. D&fior bedoms ~tefioring av aska bli ett villkor for en omfattande anviindning av
tradbrtinslen. N% aska ska tas tillvara bor man forbr&ma skogsbriinslen separat utan
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inblandning av fororenade br~slen eller br%slen med hogs halter av tungmetaller.
Dessa utgor en risk for markekosystemet, speciellt om t.ex. rivningsvirke, fossila
brtinslen eller torv bkmdas med skogsbrtinslet. Energiskog innehaller ofta hogs halter
av kadmium och zink pz?igrund av att Salix har Iatt for att ta ulpp dessa &men friin
marken, varfor aska friin Salix inte bor iterforas.

4.12.2 Tradbranslen och transporter

Import av tradbrtislen eller hingvaga transporter av tradbr~nslen inc)m Sverige
genererar utslapp som kan ge en storre miljopi%erkan w vad som redovisas i kapitel 5
beroende pa transportsatt och avstiind. For att kvantifiera dessa utslapp m?xste dock
varje fall granskas separat. Bli,irner (1997) har analyserat energieffektiviteten for olika
brii.nsleslag. Han antar att normaltransporter av biobriinslen innetkir Iastbilstransport i
50 km med tom retur. For detta fall visar resultaten att biobranslen kra.ver mindre
energi vid transport iin genomsnittet for olja och kol. Totalt sett itgiir da mindre tin 10/0
av biobrtinslets energiinnehiill till transporterna.

4.12.3 OlivMirnor mm.

Det har under senare & pilgi%t forsok med att anvtida mer e~otisk~ importerade
biobrtislen, som t.ex. olivktior och palmnotskal, i fj~heanlaggninga.r. Detta
har dock bl.a. visat sig medfora vissa forbriinningstekniska problem varilk
anvfidandet av dessa brtislen har upphort.

4.12.4 Tallolja

Tallolja % en biprodukt fib skogsindustrin som ant mer borjat anviindas som br~sle
biide internt inom skogsindustrin och i fjiirrvhesektorn. Den umprungliga biprodukt
som utvinns n~ man tillverkar pappersmassa vid sulfatcellulosalmuk kallas r&allolja
och tir en blandning av iirnnen som firms i trad, framfor ant tall. Riitalloljan amlinds
bland annat som kemisk rhra. Vid destination av r%allolja erhNls tallfettsyra,
tallharts och beck. Becket ger i bkmdning med den lattflyktigaste fraktionen, forolja,
tallbeckolja. B$ide rlitallolja och tallbeckolja kan anviindas som brii.nslen, men det &
frtimst tallbeckoljan som anviinds som brtinsle inom fjiirrvtirrnesektorn. Tallbeckoljan
har forbrtinningsegenskaper liknande eldningsoljorna 4 och 5 och anvtindk oi%i som
ersattning for dessa. Det anviindes 1996 ungefti 1,7 TWhL tallbeckolja inom
fj&rvtirrnesektorn.

Forutom anv~dningen av inhemskt producerad tallolja importers ga.nska stora
kvantiteter tiligen. Det importerades 1997 ungefti 100000 ton riitallolja till Sverige,
varav cirka 60V0 kom I%%USA. Finland & nast storsta importland med cirka 20000
ton. Stockholm Energi AB (nu Birka Energi AB) var 1997 den n.ast storsta
forbrukaren av tallbeckolja inom fjtirrviirmesektorn i Sverige och stool en.samma for
ungefti 25°/0 av den totala anvtindningen av tallbeckolja. De im]?orterade 1997 64°/0
av tallbeckoljan fr&n USA och 23°/0 l%% Finland. 9°/0 av tallbeckoljan var inhemskt
producerad.

4.13 Vatienkraff

Ett vattenkraftverk utnyttjar en fortidring av vattnets Iagesenergi fbr elprodkdction.
Vatten som failer frfm en hog niv~ till en lagre H.r g&genom en turbin som i sin tur
driver en generator som producerar el.
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Vattenkraft kraver en omfattande byggnadsverksamhet for att uppfdra kraftverk med
dammar, tunnlar och ledningar fir vattenforingen saint turbinhallar med turbiner och
kringutrustning. Vid en del kraftverk firms ocksii iirsmagasin i form av sjoar, reglerade
eller belt konstgjorda. Den belt dominerande delen av vattenkraftens miljopiiverkan
kommer fri?mde effekter pa miljon, som denna byggnadsverksamhet bar.
Vattenkraftens resursforbrulaing besti, utover ianspriiktagande av mark for
kraftverk, dammar och vattenmagasin, i tillverkning av byggnadsmaterial och
konstruktionsmaterial for maskiner och elledningar.

0vanst5ende innebti, att vattenkraftens miljoprofil starkt p?iverkas av s~dana faktorer
som terrtingforhi?dlanden pa platsen, installerad effekt, valda bygg- och
konstruktionsmaterial, antal drifttimmar per 5.roch teknisk livsliingd. I Sverige firms
totalt ett tusental vattenkraftverk, de fiesta smti. Ca. 120 st. har en effekt storre M 20
MW (Vattenfall, 1996). Vattenfall och Sydkraft bidrar med sarnmanlagt 190
vattenkraftverk till ca. 65 0/0av den i Sverige genererade vattenkraftelen.

4.14 Vindkrafi

Vindkraft har samma karakt.iir som vattenkraft n~ det galler miljop5verkan. Sjalva
energivaran, vinden, & “flodande” och driver en generator som producerar el.
Miljoprofilen domineras av emissioner frb och resursforbrukning for markberedning,
fir byggande av torn och fir konstruktion av sjalva krafiverket med tillhorande
kringutrustning. Viktiga faktorer ti allts~, liksom for vattenkrailen, marlciiorhNlandena

pa byggplatsen, valda bygg- och konstruktionsmaterial, installerad effekt, antal
drifttimrnar per iir och verkets tekniska livsltigd. Andra viktiga
miljophverkansfaktorer, som gjort att vindkrafien debatterats Iivligt under de senaste
hen, iir den visuella piiverkan pa Iandskapsbilden saint ljus- och ljudstorningar vid
drifi. Vindkraften svarade 1999 for ca. 2 promille av elgenereringen i Sverige.

4.15 Karnkraff

Ett kiirnlcraftverk iingerar egentligen ungef~ som ett kondenskr&%erk som eldas
med niigot brtinsle, t.ex. olja eller kol. Elen producers da genom att vattemi.nga
driver en turbin med en generator. Vatten5ngan kyls sedan ned med t.ex. havsvatten
och spillviirmen utnyttjas d&rned inte for fjiirrvtieproduktion. Skillnaden & att i ett
ktiaftverk producers vatteriingan genom att k&nreaktioner kopplade till uranets
sonderfall Wrmer vattnet.

Kiirnkraftens resursfi%brukning best&ns huvudsakligen av byggandet av kraftverken,
medan emissioner till luft och vatten domineras av brfislecykeln, dvs. h.mstlillning
av uranbrhslet (brytning i dagbrott och underjordsgruvor) saint anrikning. Dessa
“traditionella” miljopi?iverkansfaktorer & dock inte de som diskuteras mest i samband
med kiirnkraft. De viktigaste fihgoma M istiillet Wkerhetsaspekter kopplade till risken
for reaktorhaveri med utslapp av radioaktiv strhlning som filjd, saint problemet med
att slutforvara det radioaktiva avfallet pii ett Emgsilctigt .%lcertsatt.
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5.1 Teknisk utformning av villapannor - allman oversikt

Villapannor ii.rsmii relativt enkla forbr%mingsanlaggningar ph ca 10-30 kW. I princip
kan nasta vilket brfisle som heist anv~das men tillgiing, pris och bekvtinlighet har
stark piiverkat valet av br~sle. Genom tiderna har olika brii.nslen anvtits. Forr i tiden
var givetvis ved den vanligaste energikalkm for hushWsuppv&mning men

eldningsanordningarna och eldningsforfarandet var primitiva och arbetskravande med
liig energieffektivitet. Under slutet av 1800-talet och borjan av 1900-talet kom kolet
att bli en ant viktigare energikalla for hushNlsuppvii.rrnning. Kolet har ett relativt hogt
viirmevtirde och & enkelt att distribuera och hantera men var smutsigt och
arbetskravande. Under denna tid forekom ocksii production av stadsgas genom
kolforgasning. Stadsgasen kunde anvandas for matlagning, uppvhnning eller
belysning. Aven %erstoden frti kolfbrgasningen, den s.k. kclksen, anviindes for
hush511suppv&rnning. Denna production har idag upphort i Sverige.

Efter andra viirldskriget kom oljan att spela en all’t st~rre roll for
hushiillsuppviirmningen och oljeeldade villapannor blev vanliga. Ollja var, i
forhi?dlande till tidigare anvtinda branslen, ett bekviirnt och siilcert idternativ. I samband
med oljeproduktionen kom ocks~ en okad anviindning av raffinaderigaserna speciellt i
omriiden narbelagna raffinaderierna. Olja har sedan dess forblivit ett vanligt briinsle
for hushi?dlsuppviirrnning. Under 1970- och 1980-talets utbyggnacl av ktixaften kom
emellertid en okad elam%ndning till sttid genom installation av direktverkande eller
vattenburen el i sm5hus, Under senare & har aven distributionen av naturgas kommit
igtig i Sverige vilket gor det mojligt med naturgaseldning av villapannor. Detta
forekommer till viss del i sodra Sverige. Okade kostnader for olja~,bl.a. genom skatter
och andra avgifier, saint forbattrade forbriinningstekniker for veil har ocks~ inneburit
en renassans for veden och dess foradlade form pellets i Sverige. Utvecklingen genom
&en har .Ndedes lett fram till dagens diversifierade en.ergianvhdning for
hush511suppv&rnning.

Med tanke pii den historiska utvecklingen & det siiledes belt logiskt att det firms
villapannor for flera olika typer av briinslen som t.ex. olja, naturgas, raffinaderigas
(gasol aven kallad LPG, liquified petroleum gas), ved eller pellets. Miinga pannor tir
ocks~ s.k. kombipannor for eldning av flera olika typer av brtlnslen. Detta ger
innehavaren flexibilitet vad betraffar brhslevalet men ofia till priset av hogre
investeringskostnader. Man brukar hti skilja pit kombinations]pannor d:ti de olika
briinslena eldas i samma eldstadsutrymme och dubbelpannor vilk.a har separat eldstad
for de olika brWslena. Generellt kan dock sagas att desto fler v&meakernativ en
panna har desto lagre blir verkningsgraden. Detta beroende pii svii.righeter att optimera
en och samma panna for flera olika brWslen. De fiesta villapannor har iciag aven en
elpatron installerad vilket ger mojligheten till eldrift.

Villapannor ti relativt enkla forbriinningsanlaggningar. Vanligtvis forekommer inga
reningsutrustningar for rokgasrening. Dagens pannor reducerar utslappen frtist
genom forbrtiingstekniska ~tgtider. Att uppn~ goda och kontrollerade
forbrtingsbetingelser % hti.r den viktigaste aspekten tillsammans med en bra
vtieoverforing. Miinga olika pannkonstruktioner forekommer men de
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grundlaggande dragen h iindh relativt lika for de olika pannorna. BetrMTimde den
direkta parmkonstruktioner brukar man skilja pii smidda svetsade pannor och gjutna
pannor. Villapannor tir normalt smidda svetsade pannor.

Nedan beskrivs oversiktligt n@ra pannkonstruktioner for olika briinslen.

En vanlig typ av panna tir den kombinerade olje- och elpannan. Denna typ av panna
best& i princip av en oljebrhnare, ett firbrtingsrum och rokgaskanaler omslutna
av vatten for en bra vbeoverforing. Oljebriinnaren skall sorja for finfordelningen av
briinslet och ge grunden for en god flambildning. Forbrtinningsrurnrmt m5ste vara
utformat SAatt en god omblandning mellan brti.nsle och lull sker men att samtidigt
uppehiillstiden for forbriinningsgaserna vid en hog forbriinningstemperatur blir sii kort
som mojligt for att undvika bildning av termisk NOX. En bra omblandning ger en god
utbrthming av briinslet och d&med kiga emissioner och ett bra utnyttjande av brtinslet.
I pannans konvektionsdelar sker merparten av W.rmeupptagningen frti forbriinningen.
I detta fall utgors konvektionsdelarna av en mWgd rokgaskanaler. For att i% en hog
verkningsgrad m~ste ocks~ vtirmeoveforingen till vattnet vara god.

Pannkonstruktionen bor t.ex. vara siidan att sotbelaggningar, vilka fors&nmr
viirmeoverforingen, undviks. En turbulent utvecklad strornning bidrar till en bra
vtirmeoverfdring i konvektionsdelarna.

Ett gott eldningsresultat fbrutsatter alltsii en bra teknisk grundkonstruktion och
underhiill av pannan. Aven pannans konstruktion mtiste medge ett
underhhllsarbete t.ex. mi%te sotbelaggningar pii viirmedverforingsytor enkelt
avlagsnas och oljebrtiaren mi%te enkelt kunna underh~llas och injusteras

ett bra
enkelt
kunna
fbr en

optimal drift. Vid oljedrift kan en pannverkningsgrad pa ca 90 0/0 upprkis. For
eluppvting iir pannan utrustad med en elpatron som direkt vtirrner pannvattnet.
Detta viirmer i sin tur varmvattnet i beredaren eller vtilas i en plattvii.rmeviixlare.
Figur 5.1 visar ett exempel pii en konstruktion for en kombinerad olja och elpanna
med inbyggd varrnvattenberedare. En panna for gasdriil kan ha en liknande
konstruktion som oljepannan men iir utrustad med en gasbriinnare. Modems
gaspannor M konstruerade for kondenserande drift och & mindre i formatet M en
vanlig panna. Detta gor att de & mindre ii.n elpannor och har en mycket hog
verkningsgrad.

Panna City VX frti NIBE.

Figur 5.1 Villapanna for olja- eller eluppvarmning.
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Vedpannor skiljer sig relativt mycket friin oljepannor och viss kunskap luavs ocksit
for ett gott eldningsresultat. Veden i sig kraver ocksii viss bantering och :preparering
vilket inte iir fallet med olja. En liig fukthalt (15-20 0/0) pa veden ii.r h% en mycket
viktig forutsattning. Vedpannor indelas ofta efter forbriinningssatt. H& kan tre olika
principer urskiljas.

- Overforbriinning
- Underforbr&ming
- Omvti.nd forbriinning

Overforbr&ming ti.r det traditionella sattet att forbrtinna ved genom att luft tillfdrs
eldstaden underifiti och f5r passera genom forbriinningsutrymmet. Vid detta
eldningsforfarande brinner hela brtislemtingden samtidigt med hog effektutveckling
och d~lig utbr&ming som foljd. Pannverkningsgraden & oils kig, < 50 O/O.Denna
teknik har d~for i stor utstrackning overgivits i moderns pa.nnor aven om viss
utveckling av teknik piig&. Vid underiiorbrtinning passerar forbriinningsluften endast
de undre delarna av eldstaden dti ocks~ forbriinningen sker. Iletta medfor att den
irdagda vedmtigden forbrtinns successive under kontrollerade betingelser. Detta ger
en j timnare och battre forbrtiing. Denna teknik ger pa.nnverlmingsgrader pii upp
emot 70-75 O/O.Vid omvtid forbr~ing tas luften in over eldstaden eller :pii sidan av
eldstaden och luften fiir sedan passera ner genom eldstaden, Forbr&mingen sker alltsii
aven h~ vid eldstadens undersida och forbriinningsgasema i%r sedan passera ned5t
under eldstaden. Denna eldningsteknik ger de hogsta pannverkningsgradema, ca 70-
80 ‘Yo. FrA.neldstaden passerar forbrWningsgasema genom ett slutforbrtinningssteg dtir
sekund~luften tillsatts och vidare genom pannans konvektionsdel da vZinmen upptas
till pannans vattenbeh~llare. For vedpannor skiljer man dessutom ofta pi
sjtivdragspannor och tliktstyrda pannor. Fliiktstyrning ger ofta en mera lattreglerad
forbrting.

En modern vedpanna har ofta omviind firbrting med i%iktstyrning. h-man har
ocks~ tre skilda zoner for vedforgasning, gasforbriinning oc’h vtirrneupptagning.
Forbriinningszonema bor vara keramikinkladda fir att medge

forbr&mingstemperaturer pa 1000 “C vid slutfirbr&-mingen i gmforbriin.ningszonen.
Aldre tiders vattenmantlade eldstader gav oils en forbrtiingstemperatur pa 500-700
“C vilket inte & tillrackligt for att ge en god utbriinning. Pannan rm%te ocksi?iha en bra
v&meoverforingsdel (konvektionsdel) som tar ner temperature i rokgasema frii.n
1000 “C till 175-250 “C. Figur 5.2 visar ett exempel pa en modern vedpanna.

En vedpanna bor eldas sii jamt som mojligt och med ett hogt effektuttag givetvis utan
att overbelasta pannan. Ofta overensst-er inte pannans optirnala tilft c~chbehovet
av viirme. For att tind~ kunna elda pannan S5 energieffektivt och rniljoviinligt som
mojligt bor anlaggningen utrustas med en ackumulatortank for utj&nning av
energiforsorjningen. Ett ackumulatorsystem ger ocksii en arbetsbesparande eldning da
man genom intensiv eldning under en kort period kan ladda systemet. Exernpelvis kan
pannan fj41as med ved tv~ giinger per dygn. Flera olika konstruktionsltisningar pii
ackurnulatorsystem firms. Ett exempel pa ackumulatorsystem visas i figur 5.3.
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Panna Vedex 3000 frh NIBE.

Figur 5.2 Villapanna for ved med rokgasjldt.

—

L
Exempel fifin NIBE. ‘

d

Figur 5.3 Ackumulatorsystem med Iaddningsautomatik for inkoppling till vedpanna
utan vattenvarmare.

Eldning med pellets har blivit alltmer vanligt de senaste hen. Pellets tir pressade
cylindriska stavar av komprimerat sptinhrk med en diametern pa 6-12 mm och en
Eingd av 10-20 mm. Pellets har ocksti liig ii.dcthalt, ner till ca 7 %. Pelletseldning iir
mindre arbetskravande lin vedeldning och har pa senare ti arn+ints for att ersatta olja
och ved i villapannor. Pellets eldas i stirskilda pelletsbriinnare och pelletspannor eller i
pelletskaminer. Pelletsbrilrumre firms idag i motsvarande storlek som en oljebri-innare
och dessa kan dii monteras pa en kirnplig panna. En viktig aspekt for pannor ~ att
konstruktionen skall vara s?idan att kallras genom pannan med resulterande avkylning
under stillesthdsperioder (rkir briinnaren inte brinner) undviks eller reduceras till ett
minimum. For anlaggningar som gd av och pil mycket kan annars A.rsverkningsgraden
reduceras avsevtirt. Pelletspannor kan norrnalt regleras inom ett relativt stort
effektonufide och har strypta rokgaskanaler vd?or avkylningseffekterna kan goras
relativt sm~. Oljepannor med Wingande spjall iir i detta avseende mycket bra. Ett
exempel pii pelletspanna visas i figur 5.4.
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Figur 5.4 Villapanna for pellets.

For att ytterligare oka flexibiliteten betrtifmde brWslevalet firms kombipannor for
flera olika br&xslen. Ett exempel visas i figur 5.5 d~ olja, ved och el har kc}mbinerats.

Panna Alpha Combi fr%nNIBE.

Figur 5.5 Villapanna for olja, ved eller el.

5.2 Emissioner fran villapannor

Som tidigare frarng~tt p~verkas emissionerna fi-h villaparmor av vilket bri.insle som
anvtids, av panntyp och pannkonstruktion och av dril%sforhiilkmdena. Det &- s$dedes
inte mojligt att exakt ange en emissionsnivii for en villapanna. 13aserat p?i matningar
och bertikningar iir det dock mojligt att ange ungef~liga emissionsniv~er for typiska
drillsfirhiillanden. I tabell 5.1 nedan visas ungeftiliga emissionsnivaer for villapannor
eldade med nilgra typiska br~slen.
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Tabel15.1 Ungefarliga ernissionsnivher for villapannor med olika branslen.
Tabellen avser rokgasemissioner jhinforbranningen och presenteras
per MJ tillfort bransle tillsammans med ungefarliga varden pti
pannverkningsgraden for respective panna.

Rokgasemissioner per Oljepannor Naturgas- Vedpannor Pellets-
MJ tillfort bransle pannor pannor

C02, g/MJ 78 12) 51 12) 98 13)
NOX, mg/MJ 16-1103) 3-40 60-140 4) 50 ‘7)
SOX, mg/MJ 0,5-50 6) < (),2 20 1’)
CO, mg/MJ 0-16 7) o-1o 7) 1250 7) 300-700 17)
VOC, mg/MJ 016) 0’6) 200-1800 5) 30 ‘7)
HC, mg/MJ 48)

PAH, @MJ 0,05-0,5 0,05-0,15 20-1000

Tj~a, mglMJ o 0 5-600 10) o-3 ‘7)
Partiklar, mg/MJ o 20-25 9) 30 17)
HC1, mg/MJ 0,1 14) o c 2,5

Dioxiner, ng TCDD 0,0014-0,002 15) 0,002-0,5 15)
ekv./MJ

Pannverkningsgrad, “A 1) 80-90 85-90 < 50-802) 75-80

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)
1o)

11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)

Den verkligt erh?dlnaverkningsgraden for vtirmesystemet under &reLverklig i?trsmedelverkningsgrad,km vara
betydligt Iagre.
Vedens torrhalt p&erkar ocks~ det totala utnyttjandet av vedens vtirmeinnehM1.
Nyare parmor Iigger i interval let 16-70 mg/MJ, aldre pannor ca 40-110 och det befmtliga pannbesttidet ca
100 mghlJ.
For tildre traditionella pannor rapporteras ca 60-80 mg/MJ. Till foljd av strtivan att Wa utbrtinningen och
minska emissionema av VOC och tjtira mm. har en okning av NOx-emissionen till ca 100-140 mg/MJ Icunnat
konstateras fdr nya pannor.
Nya miljogodkt+nda pannor med ackumulatoreldning ligger normalt i intervallet 200-900 mg/MJ. Vid
direkteldning kan emissionema vara ca 10 gtinger htigre. Den traditionella pannan ger ca 2-4 gtiger st?ihogs
emissioner vid ackumulatoreldning som den miljOgodkMda pannan. Medeh%rde tir befintliga pannor ca
1800 mg/MJ. Varierar avsevti med firbrtinningsbetingelsema.
SOx-emissionen & direkt beroende av svavelhrdten i brmslet och kan s~ledes variera mycket beroende pa
briinslespecifikation. For olja motsvarar intervallet ca 0,001 Y.och 0,1 % svavelhalt i oljrm.
Varierar kraftigt beroende pa driftbetingelsema. D~lig lutldllforsel eller hog pannbelastning kan ge mycket
hogs Wrden. V&dena & exempel pti modems anltiggningar under normaldrifi. F& max vara 16,6 mg/MJ PA
ny oljeanlaggning enligt VVS-AMA.
Kan variera avsevti med f6rbr&mingsbetingelsema.
For modems ankiggningar.
Fr6n nya anliiggningar rapporteras vtirden pti 5-30 mg/MJ och fr6n det betintliga pannbesthdet pa ca 600
mg/MJ.
Exempelvtirde, ved har norrnalt mycket Mga svavelhrdter.
Avser C02 frbn fossilt briinsle.
Avser C02 frin biogent brhsle.
Utan rokgaskondensering.
Dioxinbildning tir t%imst relaterad till firbrtinningsbetingelsema och dioxin bildas otbst vid kylningen av
rdkgasema. En forut.%ttning fir dioxinbildning & att klor firms ntirvarande vid fbrbriirmingen. Klor kan
komrna in via briinslet men ocksi?imed fdrbriirmingslufien. Det firms endast mycket sm~ mtingder klor i
naturgas. Dioxinanalys vid SP-studie ph rdkgaser fiti en milj~godktind vedpanna visade inte pa nhgra
detekterbara halter.
Under detektionsgrhsen.
Unget?irliga riktviirden fir modems anltiggningar. I vissa fall kan avvikelsema frh dessa vtirden vara relativt
stora.
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6. Litteraturgranskning

6.1 Kriterierforlitteraturgranskningen

De rekommenderade data for ett brii.nsles miljopiiverkan som redovisas i denna
faktabok bygger uteslutande pa resultat fi-iin andra rapporter. Dessa ra]?porter har
granskats utifriln teorin kring livscykelanalysers genomforande och irmehfill (se t. ex.
Lindfors et al, 1995). Viktiga bedomningsfaktorer har writ transparent,

systembeskrivning, datakvalitet och resultatredovisning. Htir i Teknisk bilaga

redovisas for varje rapport vilka livscykelsteg som beaktats si~t hur val studien
uppfjdler vissa krav som har bedomts vara speciellt viktiga for att beskriva
dokumentationskvaliteten pa en livscykelanalys.

Redovisning av vilka livscykelsteg som beaktats i rapporterna sker pii foljande satt,

Systembeskrivning:

En markering betyder att livscykelsteget i.irmedtaget i rapporten och vice versa.

Dokumentationskvaliteten har granskats med hjalp av foljande piistilenden.

. Studien & externt granskad.

● Systemet med systemgriinser iir tydligt definierat.
● Det firms en tydlig beskrivning av beriikningar, antaganden,

dataluckor, och koppling till referenser.

. Den funktionella enheten & tydligt definierad och val motiverad.

. Allokeringsprinciper & val valda och motiverade, eller allokering har
undvikits.

. OsNcerheter i resultat & behandlade i rapporten.

Hur val rapporterna uppfjdler

Dokumentationskvalitet:

dessa p~stiienden redovisas pa filjande satt.

En markering betyder att rapporten motsvarar respective pMiencle och vice versa.
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6.2 Special fallilitteraturgranskningen

En ofta ~terkommande referens i litteraturgranskningen & Blinge (1996), “Jtiforande
analys av producerade rapporter kring livscykelanalyser av drivmedel”. Denna rapport
iir i sig en granskning av ett antal livscykelanalyser av drivmedel. Blinge har granskat
de olika rapporterna enligt kriterier liknande dem som beskrivs ovan. Utifi5n denna
granskning bedomer han vilken rapport som bast beskriver production och
anviindning av ett aktuellt drivmedel i Sverige idag. Baserat pii detta ger hart en egen
rekommendation for vilka siffror pa energiforbrukning och emissioner som bor
anvfidas for att beskriva miljopiiverkan fib ett drivmedels hela Iivscykel. Vi har
gjort stickprov for att se hur val Blinges uppfattning om rapporternas kvalitet stiirnrner
overens med viir, och har kommit fram till att overensstlimmelsen & god. D&-i20rgors
hilr ingen ytterligare granskning av de rapporter som firms medtagna i Blinge (1996),
utan vi anviinder oss direkt av Blinges granskning.

6.3 Referenser

Lindfors et al, 1995. Nordic Guidelines on Lije-Cycle Assessment. Nerd 1995:20,
Nordiska Ministerriidet, Kopenhamn.
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7.1 Referenser

?eferens Nr 1: J~mforande analvs av woducerade raDporter Publiceracf: 1996
krinq Iivscvkelanalvser av drivmedel, (Blinqe, 1996)

Muderat system: Bensin som drivmedel for personbil

3eografisk representativitet: Sverige

Sranskning: Denna rapport ~r i sig en granskning av ett antal Iivscykelanalyser av drivmedel.
31inge har granskat de olika rapporterna enligt kriterier Iiknande dem som beskrivs har i
fapitel 1. UtifrAn denna granskning bedomer han vilken rapport som bast beskriver production
>ch anvandning av det aktuella drivmedlet i Sverige idag. Vi har gjort Nickprov fi5r att se hur
Jal Blinges uppfattning om rapporternas kvalitet stammer Werens med var, och har kommit
‘ram till att Werensstammelsen ar god. Darfor presenteras htir siffrorna fr~n den rapport
31inge bedomer som mest aktuell for bensin utan att vidare gmnskning av de olika
“apporterna gjorts. For bensin bedoms Ecotraffic (1992) vara mest relevant.

%ergiforbrukning och utslapp till luff vid anv~ndande av bensin som drivmedel i personbil.
Wfrorna h&ntade w Ecotrafic (1992,).
Mflj6p&erkan per’ .Produktion och Anvandning,
I#U Wiinsle ‘‘ ~~ personbil
Energiforbrukning, MJ

totalt 2,1010-7 x

Utslapp till Iuft, g

NOX 5,00.10-Z 1,40.10-’

Sox 2,8010’ 4,94.10-J

co 7,0010’ 1,76.10U

HC 5,00.10-Z 2,50.10-’

C02 1,54.10’ 7,49.10’

NzO

CH4 2,60.1W’ 2,99.10”Z
, # I

‘-” betyderatt uppgiftsaknas
‘X betyderatt uppgiftenej N relevant

Kommentar: Siffrorna gNer reformulerad bensin. Fdr att rakna ut emissioner per
‘ordonskilometer anges fdljande energifdrbrukningssiffroc
~ersonbil: 3,4 MJ bensin/fordonskilometer
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Referens Nr 2: LivscYkelanalw av drivmedel (Blincie, 1997) Publicerad: 1997

Studerat system: Bensin som drivmedel for Hta fordon

Geografisk representativitet: Sverige

Dokumentationskvalitet:

m

Energiforbrukning och utskipp till Iuft vid atw&?dande av bensin som drivmedel i Ma fordon.
Miljtip&vei~an$er ?rodpktio,n octi:
M$ -bransle ~~ distribulicm
Energiforbrukning, MJ

energi 1,00.10-’ x

varav drivmedel 6,00.10-Z x

Utslapp till Iuft, g

NOX 3,3010-4 3,5010-L

Sox 2,10.10-’ 9,18.10s

co 2,00.10-5 1,7510-’

HC 4,10.10-’ 2,79.10-’

C02 5,30.10U 7,40.10’

NzO O,oo1o”

CH4 2,0010’

Partiklar 1,00.10-” 3,5010-3

“-” betyder att uppgift saknas
“X betyder att uppgiften ej ar relevant

Kommentar: Studien gtiller btista tillgtingliga produktionsteknik, vilken antas vara
Fdrharskande pa den svenska marknaden redan idag. Raffinaderidata ar hamtade fr~n
Scanraff som arises vara det modernaste raffinaderiet i Sverige, och som star fdr mer tin
halva den svenska produktionskapaciteten.

Emissionsdata fdr fordonsdrift & framtagna av motortestcenter, MTC, pa uppdrag av
Alternativbr~nsleutredningen i syfte att skapa fdrhallanden som ger WMvisaj~mfbrelser mellan
olika br~nsleslag. Data for Hta fordon har h~mtats ur prover enligt den amerikanska FTP-75
kdrcykeln. EmissionsnivAerna som anges #r bedbmningar av vad som ~r mdjligt med den i
dagskiget b~sta tillg~ngliga tekniken. Motorerna har varit fdrsedda med trevtlgskatalysator.

For att r~kna ut emissioner per fordonskilometer anges fdljande
energifbrbrukningssiffra:
Personbil: 2,86 MJ bensirdfordonskilometer
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Leferens Nr 3: Jamforande analw av moducerade ramorter Pubiicerad: 1996
krirw Iivscykelanalvser av drivmedel, (Blirme, 19961

;tuderat system: Bensin med MTBE-inblandning som drivmedel for personbil

;eografisk representativitet: Sverige

;ranskning: Denna rapport & i sig en granskning av ett antal livscykelanalyser av drivmedel.
IIinge har granskat de olika rapporterna enligt kriterier Iiknande dern som beskrivs har i
;apitel 1. Utifri4n denna granskning bedomer han vilken rapport som bast beskriver production
~chanvandning av det aktuella drivmedlet i Sverige idag. Vt har gjort Wckprov fbr att se hur
‘al Blinges uppfattning om rapporternas kvalitet stammer overens med v~r, och har kommit
ram till att Werensstammelsen ar god. Darfor presenteras h~r siffrcwna fr~n den rapport
IIinge bedomer som mest aktuell for MTBE-bensin utan att vidare granskning av de olika
apporterna gjorts. For MTBE-bensin bedoms Forde et al. (1993) vara mest relevant. Data i
abellen nedan ~r hamtade direkt fri% Forde et al. (1993) eftersom den tabell som redovisas i
IIinge (1996) W felaktig.

%ergiforbrukning och utslapp till Iuft vid anv~ndande av MTBE-be,nsin som drivmedel i
~ersonbil, Siffrorna hdmtade w F&’de et al. (1993).
Wiijtipayjirkan peqj +~foduktiqq:och ,,A@@jn@g,
W bfidsie,’ :<‘ di&riWion ~ ‘:wso~b~l’
:nergiforbrukning, MJ

otalt 1,2010-’ I x

Jtsl~pp till Iuft, g

Uox 2,00.10’ 1,40.10’

30X 6,40.10-Z

20 1,70.10’ 5,90.10-’

+C 2,10.10-’ 1,60.10-1

202 7,80.10” 7,20101

N20
2H4

‘-” betyder att uppgift saknas
‘X betyder att uppgiften ej m relevant

<ommenta~ Siffrorna galler hbgoktanig bensin med 10% MTBE-inblandning. MTBE
rotas vara producerad av naturgas. Skillnaden i miljOp2werkan mellan MTBE och ETBE
rotas vara marginell. Studien galler norska forh~llanden. FW att rakna M emissioner per
‘ordonskilometer anges foljande energiforbrukningssiffra:
~ersonbil: 2.64 MJ MTBE-bensin/fordonskilometer
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Referens Nr 4: Livscvkelanaivs av drivmedel (Blincle, 1997\ Publicerad: 1997

Studerat system: Bensin med MTBE-inblandning som drivmedel for kdta fordon

Geografisk representativitet: Sverige

Energifdrbrukning och utslapp till Iuft vici anvtindande av MTBE-bensin som drivmedel i Mta
fordon.
IWjdpavedtan ,pef’ ProdtiW~on Qcb
MJ Qriins!e distribution
Energiforbrukning, MJ

Ienergi 1- Ixl
varav drivmedel x

Utslapp till Iuft, g

NOX 3,05. to’ 2,7910-’

Sox 1,6910”Z 8,4310s

co 4,33.10-3 1,5710-’

HC 3,45.10-’ 2,62.10-Z

C02 5,3510U 7,4010’

N20 5,3410-”

CH4 2,0310S

Partiklar 1,6110s 1,75.10-5

“-” betyderatt uppgiftsaknas
“X betyderatt uppgiftenej m relevant

Kommenta~ Siffrorna gtiller bensin med 10% MTBE-inblandning. MTBE antas vara
producerad fr~n naturgas och transporterna antas ske med diesel som br~nsle. Studien g~ller
b~sta tillg~ngliga produktionsteknik, vilken antas vara fdrhtWskande pa den svenska
marknaden redan idag. Raffinaderidata dr h~mtade fr~n Scanraff som arises vara det
modernaste raffinaderiet i Sverige, och som star for mer an halva den svenska
produktionskapaciteten.

Emissionsdata fdr fordonsdrift & framtagna av motortestcenter, MTC, pa uppdrag av
Alternativbrthsleutredningen i syfte att skapa fdrh~llanden som ger rttttvisa jamfdrelser mellan
olika bransleslag. Data fbr Mta fordon har htimtats ur prover enligt den amerikanska FTP-75
kbrcykeln. EmissionsnivAerna som anges #r beddmningar av vad som ar mbjligt med den i
dagslaget btista tillgZmgliga tekniken. Motorerna har varit fdrsedda med trev~gskatalysator.

F& att tikna ut emissioner per fordonskilometer anges fdljande
energifdrbrukningssiffra:
Personbil: 2,86 MJ MTBE-bensin/fordonskilometer
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7.2 Rekommendation

7.2.1 Data

Foljande viirden rekornmenderas vid beskrivning av miljopfiverkan vid anvtimining av
bensin och MTBE-bensin som briinsle. Med MTBE-bensin avses bensin med 10%
inblandning av MTBE producerad fifin naturgas. Samma siffior galler aven om ETBE
anviinds istNlet for MTBE efiersom skillnaden i miljopfiverkan antas vara marginell
(Blinge, 1996). Production och distribution beskriver miljopiiverkan fi%n
br~slecykelstegen exklusive slutam+indning vid fordonsdrift. Diirutover redovisas
miljophverkan Mn forbrtinning vid fordonsdrift i An@zdning, latta fordon. For att
erhiilla total milj opi%erkan sumrneras Production och distribution och An@zdning,
latta fordon.

A4iljopiiverkan @in branslecykeln for bensin och MTBE-bensin. (IVL’s
recommendation, baseradph litteratur beskriven i avsnitt 2.1.)

“s’’’””$4

Nlilj@&verkanper Prodtlwion O&h~ Arwandnhg, ProcluW~on och Anv%ndning,
lUl&b@nsie: ,,, ‘~ disW@ion Iatta foWop

,,., ’.’,., ~ ~~~,Ben&ih .,.. ., , @nsi~”: <“ MTBE-benlsm:,.
Energiforbrukning, MJ I
energi, totalt I 0,10 I x - t-
Utslapp till Iuft, mg

NOX 33 35 31

:a

28

Sox 21 9,2 17 8,4

co 2,0 180 4,3 160

NMVOC 41 28 35 26

C02 5300 74000 5400 74000

NzO 0,0 20 5,3

CH4 2,0 7,0 2,0

Partiklar 1,0 3,5 1,6 1,8

“-” betyderatt uppgiffsaknas
“X betyderatt uppgiftenej M relevant

7.2.2 Motivering

Rekommendationerna ovan ilk Production och distribution & baserade pa data ur
Blinge (1997). Rapporten ti av hog kvalitet ur LCA-synpunkt och dessutom den
nyaste bland de granskade rapporterna. Studien galler basta tillghgliga teknik. Pii
produktionssidan antas den teknikniviin vara forhtiskande pa den svenska. marknaden
redan idag. Bakgrundsdata M h&ntade frim Scanraff som arises vara det modemaste
raffinaderiet i Sverige, och som stilr for mer ti halva den svenska
produktionskapaciteten.

Ntir det galler utsltipp fifm Anvandning, iir aven dessa data hiimtade frti Blinge
(1997). Dessa emissionsdata % fiamtagna av motortestcenter, MTC, pi?iuppdrag av
Alternativbrtinsleutredningen i syfte att skapa forh~kmden som ger rattvisa
jtiforelser melkm olika brtisleslag. Data for latta fordon har h~mtats ur prover enligt
den amerikanska FTP-75 korcykeln. Emissionsniviierna som anges iir bedi’’mningar av
vad som tir mojligt med den i dagslaget basta tillgtigliga tekniken. Motorerna har
varit forsedda med trevagskatalysator.
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Datauncierlaget fib MTC inneh~ller inte emissionsfaktorer fir N20 och CELIeftersom
dessa inte iir reglerade emissioner. D&%or har rekornmendationen kompletterats med
emissionsf~torer for N20 och CH4 htimtade ur “IPCC Greenhouse Gas Inventory
Workbook” (IPCC, 1997).
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8.1 Refe~e~se~

?eferens Nr 1: Jamforande analvs av producerade rapporter Publicerad: 1996
krinci Iivscykelanalwer av drivmedel, (Blinae, 1996)

;tuderat system: Anv. av diesel MKI som bransle i stadsbuss (utan katalysator).

;eografisk representativitet: Sverige

;ranskning: Denna rapport ~r i sig en granskning av ett antal Iivscykelanalyser av drivmedel.
31inge har granskat de olika rapporterna enligt kriterier Iiknande dem som be.skrivs har i

:aPitel 1. utifr~n denna granskning bedomer han vilken rapport som bast beskriver prociuldjorl
)ch anvandning av ett aktuellt drivmedlet i Sverige idag. Vi har gjort stickprov fdr att se hur Wd
31inges uppfattning om rapporternas kvalitet stammer bverens med viir, och har kommit fram
ill att overensstammelsen t?wgod. Darfbr presenteras htir siffrorna fr~n den ralpport Blinge
)edomer som mest aktuell for diesel utan att vidare granskning av de olika rapporterna gjorts.
‘or diesel bedoms Celsius (1994) vara mest relevant.

‘orbrukning av naturresurser, utsl~pp till M?, utskipp till vatten vid production saint

~

mvandnin av dieselbransle MK1 i stadsbussar. Siffrorna h~mtade ur Celsius (1994).
Miljbpaverkan per Produl@on och Anvandning,

t
Utslapp till Iuft, g

NOX 4,20.10-’ 6,54.10-1

Sox 2,7010’ 0,oo.1o”

co 7,10.10-3 1,27.1W1

HC 4,91.10-’ 4,90.10-’

C02 6,9310U 7,0810’

NzO

CH4 4,00.10’ 2,4010-”

Partiklar 1,00.104 0,013

——
Svenska Petroleum Institute/ IVL Svenska MiljbinstitutetA13

Utslapp till vatten, g

Olja (aq) 5,00.10-” 0

N (aq) 7,00.10’ 0

P (aa) 1,00.10-5 0

Kadmium 1- 1- 1I I J
‘-” betyder att uppgift saknas
‘X betyder att uppgiften ej ar relevant

Kommentar: Beskrivning av prospektering och utvinning w raolja, transport,
raffinering, distribution, forbranning i dieselmotor hos stadsbussar.
Energiforbrukningen for buss anges till 14,9 MJ diesel/fordonskilometer.
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Referens Nr 2: Livscvkelanalw av drivmedel (Blirme, 1997) Publicerad: 1997

Huderat system: Diesel Mk 1 som drivmedel for 12dtaoch tunga fordon

~eografisk representativitet Sverige

FnergIf&brukning Och utsl~pp ti// IUff vid anvwdande av diesel Som drivmedel i l~tia och tun9

‘ordo-n.
lU@j&p$v@k?~@’fi .\P@!@wl C@!:
~j~@ng,e, ,:, djsfribtititin”’
Energiforbrukning, MJ

totalt 6,0010’ x x

varav drivmedel 3,00.10’ x x

Utslapp till Iuft, g

NOX 3,10.10-’ 2,54.10’ 7,22.10-1

Sox 1,90.10-Z 4,8.10+ 1,6410-”

co 2,0010-s 1,64.10’ 1,11-10-’

w 3,30E-02 2,0610-Z I,12E-02

C02 3,50.10” 7,4210” 7,26.10”

NzO 0,0010”

CH4 2,0010-s

Partiklar f ,0010“ 2,47.10-’ I,il.fio-z

‘-” betyderatt uppgiftsaknas
‘X betyderatt uppgiftenej ar relevant

Kommentar: Studien galler basta tillg~ngliga produktionsteknik, vilken antas var
fdrharskande pa den svenska marknaden redan idag. Raffinaderidata tV hamtade fr~
Scanraff som arises vara det modernaste raffinaderiet i Sverige, och som sh% for mer ti
halva den svenska produktionskapaciteten.

Emissionsdata for fordonsdrift W framtagna av motortestcenter, MTC, pa uppdrag z
Alternativbransleutredningen i syfte att skapa fbrh~llanden som ger rattvisa jtimfdrelser mella
olika bransleslag. Data for Wta fordon har h~mtats ur prover enligt den amerikanska FTP-7
kdrcykeln. Data fdr tunga fordon har hiimtats ur prover enligt den europeiska ECE R4
kdrcykeln. Emissionsniv~erna som anges ~r beddmningar av vad som tir med den i dagsl~gl
bdsta tillgthgliga tekniken. Motorerna har varit forsedda med oxidationskatalysator uta
partikelfilter.

Fdr att rakna ut emissioner per fordonskilometer anges foljande
energifbrbrukningssiffroc
Personbil: 2,43 MJ diesel/fordonskilometer
Lastbil: 14,07 MJ diesel/fordonskilometer
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8.2 Rekommendadon

8.2.1 Data

Foljande vtiden rekommenderas vid beskrivning av miljop~verkan vid anvii.ndning av
diesel som bransle. Production oclz distribution beskriver miljop~verkan frti
brtinslecykelstegen exklusive slutanv~dning vid fordonsdrift. For att erhiilla total
miljop5verkan summeras Production och distribution och aktuell .Anvandning.

lli~opdverkan frhn dieselns branslecykel vid anvandning av diesel itt?kl som
drivmedel i latta och tunga fordon. (IVL’s rekommendation, baserad p; litteratur
beskriven i avsnitt 3.I).
WHj@averkan per W Pro(kwon Arwandning, Anvl$ndnirlgp
hr~nsie :< Ocil. latta fordcm tunga fordon

distribution > . ,
Energiforbrukning, MJ

energi, totalt 0,06 x x

Utslapp till Iuft, mg

NOX 31 250 720

Sox 19 0,48 1,6

co 2,0 160 11

NMVOC 33 21 11

C02 3500 74000 73000

NzO 0,0 4,0 3,0

CH4 2,0 2,0 6,0

Partiklar 1,0 25 11

LJtslapptill vatten, mg

Olja (aq) 5,0 x x

N (aq) 0,07 x x

P (aq) 0,01 x x

“-” betyderatt uppgiftsaknas
“X betyderatt uppgiftenej W relevant

8.2.2 Motivering

Rekommendationerna ovan f6r Production oclz distribution iir baserade pa data ur
Blinge (1997). Rapporten ar av hog kvalitet ur LCA-synpunkt och dessutom den
nyaste bland de granskade rapportema. Studien galler bWa tillgiingliga teknik. Pii
produktionssidan antas den teknikniviin vara forhi=irskande pii den svenska marknaden
redan idag. Bakgrundsdata iir hiimtade frti Scanraff som arises vara det :modemaste
raffinaderiet i Sverige, och som stiir for mer w halva den svenska
produktionskapaciteten.

Niir det galler utslapp fr% An@zdning, iir aven dessa data htimtade frti Blinge
(1997). Dessa emissionsdata M framtagna av motortestcenter, MTC, pa uppdrag av
Altemativbrtinsleutredningen i syfte att skapa forh5hnden som ger rattvisa
jtirnforelser mellan olika brWsleslag. Data fir latta fordon har hiimtats ur prover enligt
den amerikanska FTP-75 korcykeln. Data for tunga fordon har hii.rntats ur prover
enligt den europeiska ECE R49 korcykeln. Emissionsniv3ema som anges %

Svenska PetroleumInstitute/ IVL Svenska MiljbinstitutetA13
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bedomningar av vad som & mojligt med den i dagslaget basta tillg~gliga tekniken.
Motorema har varit forsedda med oxidationskatalysator utan partikelfilter.

Dataunderlaget fib MTC inneh~ller inte emissionsfaktorer for N20 och CI& etiersom
dessa inte M reglerade emissioner. Diirtlor har rekornmendationen kompletterats med
emissionsfaktorer for NzO och Cm h&ntade ur “IPCC Greenhouse Gas Inventory
Workbook” (IPCC, 1997).

Vad galler de emissioner som sker till vatten s~ h&ntas dessa friin Blinge (1996).
Detta da emissioner till vatten inte redovisas i Blinge (1997). Uppgifterna bedoms
dock vara av god LCA-kvalitet och vara representativa for Sverige.
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9.7 Referemer

Referens Nr 1: Livscvkelanalvs for Vattenfalls elmoduktion - Publicerad: 1996
Sammanfattande rap~ort, (Vattenfall, 1996)
(saint Bodlund, 1998)

Studerat system: Kondenskraftverk eldat med eldningsoija 1.

Geografisk representativitet: Sverige, vid kust

Fdrbrukning av naturresurse~ utskipp ti// /uft, uts/~pp till vaffen saint production a
restprodukter vid anvandande av ofia som bransle i ett kraftverk.
,&Eji$f3&yerkapper ~ ‘,$ ! :- ‘Prddi.il(tic@&h, ,’ .,, .Anvan@rig,’ ‘ ,,:.,, Malt ,
Md ‘kwiinsle .. , ~~.....>. ‘$,$ ( dietriihliioil “ ‘‘ ‘‘ wwtverk:” “ “ :“ ‘.’’’”
Energiforbrukning

vattenkraft,kWh el 3,9110+ 5,141O* 3,97.10”’

biobransle,kWh brimsle 1,6310’ 4,6510’ 4,81.10[

kamkraftsel,kWh el 1,4210-’ 4,0410-” 4,19.10-”

naturgas,kWh bransle 2,53.10-3 4,1 I1O* 2,5310’

olja, kWh bransle 1,03.10’ 8,7110+ 1,03.10-”

kol, kWh bransle 2,28.10’ 9,14.10+ 3,1910-”

F6rbrukning av naturresurser

olja, kWh bransle 2,78.10-” 2,78.10-1

jWnmalm, g 6,48.10-S 4,43.10+ 6,93.10-”

kopparmalm,g 7,56.10’ 7,56.10-”

bauxit,g 6,58.10+ 6,58.10-’

Utslapp till Iuft

NOX,g 2,01.10-2 5,00.10’ 7,00.10’

S02, g 8,54.10s 5,00.10’ 5,85.10-”

co, g 2,41.10-S 1,50.10-< 1,74.10-”

Stoft,g 3,63.104 1,10.102 1,13.10-’(

NMHC, g 3,95.10-2 4,40.10’ 4,39.10-’

C02, g 3,48.10” 7,39.10’ 7,74.10’

NzO 3,01.10-3● 5,03.10”5* 3,01.10-”’

CH4 2,05.10-S* 4,29.10+ * 2,05.10_”

Utsl~pp till vatten

Tot-N (aq) 6,74.10-U I 1,47.10’
I

1,4810-”

Production av restprodukter

Restprodukter,g I 9,47.10” 1,72.10-S 1,1210-”

* BirgitBodlund,VattenfallAB. Korrespondensvia e-mail 24/6 1998
“-” betyderatt uppgiftsaknas
“X betyderatt uppgiftenej ~r relevant
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Fortsattning Referens Nr 1

Kommentar: I Anv6ndnh?g inkluderas tillverkningoch transporter av material fdr drift
och reinvesteringar, tillverkning och transport av kemikalier, saint emissioner fr%
driften. Utskippen till vatten under Anvdndni?g h~rrdr delvis fr~n rening av vatten som
Mckt in i oljelagret.

Ft5r“olja, under Energiresurser, firms stora dataluckor.”

Alla varden anges med tre siffrors noggrannhet, men “datanoggrannheten ~r dock s~llan
s~ god”. Verkningsgraden fbr elproduktion i kraftverket anges till 39 Yo.

Driftdata $lr baserade pa Stenungsunds kondenskraflverk. Reningen best~r av stoftavskiljarc
saint att man fbrsett oljelagret med en forbr~nningsv~xlare (s.k. sandklda) for att reducer:
kolvateutslappen.
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?eferens Nr 2: Gasbranschens milibhandbok, (Thunell, 1996\ Publicerad: 1996

;tuderat system: Oljeeldat varmeverk, kraftv~rmeverk saint kraftverk

3eografisk representativitet: Sverige

3ranskning: Denna handbok ar ingen LCA och har darhr inte granskats pa vanligt SW
+andboken redovisar de miljdkonsekvenser som uppst& vid anvtindning av olika branslen.
% stor del av handbokens data ~r h~mtade fr~n ~F Energikonsults rapport “Energi och Miljb.
wliljokonsekvenser vid anvdndning av naturgas, biobr~nsle, olja och kol” (1995).

Jtskipp till Iuft vici anvandande av o~a som btinsle i ett v~rmwerk, kraftvarmeverk,
(ombikraff verk saint vi//apanna.
M~~j~payerk@nper. ;;d,:*:%J$;~~:j;;jj;!,~::Y@J:,’

,,,.~~~%;,., *V=

‘“ ‘“ i

~iJbWsl~ ,~~;$; ,V~~~erk W@t@ww-, ,&&m&-’ V&apanfia;. . :j;,!! .“’’’”“’,., ,,..:,..~~~k~~) ~~kraftverk ~~~~,,‘ ,-’.’:’.’,:“:‘ .,.‘, :.,.’~’.<,
Utslapptill Iuft, g

Vox I,00E-01 4,95E-02 5,04E-02 7,00E-02

302 I,91E-01 I,91E-01 1,90E-01 2,00E-02

20 1,64E-02 1,50E-02

StOft 1,46E-02 1,44E-02 I,51E-02

tic 4,00E-03

:02 7,7410”1 7,74.10”1 7,74.10U1 7,74.10”1

NH3 9,00E-04 I,12E-02

NzO 2,00E-03 5,40E-03 5,04E-02

‘-”betyderatt uppgiftsaknas
‘X betyderatt uppgiftenej Sr relevant

<ommenta~ Kraftvdrmeverket och Kraftverket ar b~da utformade som
(ombianl&lggningar, dvs en combination av gasturbin och ~ngpanna. Ingen
“bkgaskondensering forutsatts ske. I WVrneverket antas oljepannorna ej vara forsedda
ned SCR (selektiv katalytisk reduktion) eller SNCR (selektiv icke kataiytisk reduction).
iillapanna avser ny panna.

%givna verkningsgrader for Wirmeverk, kraftv~rmeverk och kraftverk ar i rkimnd
]rdning 91 Yo, 90 YOoch 56 ‘Mo.
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?eferens Nr 3: MiIiorarwort 1997, (SSAB Tunnd&t AB, 1997\ Publicerad: 1998

;tuderat system: Oljeeldad ugn fbr varmvaisning

?eografisk representativitet: Sverige

;ranskning: Denna miljbrapport & ingen LCA och har darfdr inte granskats pa vanligt sat
Jiljorapporten gdller verksamheten vid SSAB Tunnpl&s anl~ggningar i Borlange.

I
502 8,84E-02

1
202
Stoft

-“ betyder att uppgifl saknas
X“ betyder att uppgiften ej W relevant

(ommentar: Ugnen eldas med eldningsolja 5 och & forsedd med I~g-NOx br~nnare.
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Referens Nr 4: lVL-internt material (Bostrdm et al, 1998} Publicerad: 1998

Studerat system: Oljeeldat fj~rrv~rmeverk, kraftverk saint bostadsankiggningar

Geografisk representativitet: Sverige

Granskning: Detta material ar ingen LCA och har darfdr inte granskats pa vanligt s~tt. IVL
har internt sammanstallt generaliserade emissionsfaktorer fbr olika br~nslen och olika
forbranningstekniker. Alla data & att betrakta som nationella medelv$irden.

Utsl~pp till luft vid anv~ndande av o~a som bransle i @rrvtirmeverk, kraflverk saint
bostadsanlaggningar
Niiij,bp%st%anyer ,An&dning . ,,/@v&n~pin& ,; ,lkfiv~ittining
IW Isriinste ‘F@%ir2@li*il~~. ,“ K@ve*,’ ~“ Bosf.ads~,,’,

., ,’. , ,,,’:., .: anfiiggningar
Utslapp till Iuft, g

NOX 0,098 0,076 0,07

Sox 0,18 0,18 0,03

C02 76 76 75

CH4 0,0005 0,0005 0,001

NzO 0,0005 0,0005 0,0005

NH3 0,0006 0,0011 0,0001

co 0,015 0,015 0,03

NMVOC 0,003 0,003 0,006

“-”betyderatt uppgiftsaknas
“X betyderatt uppgiftenej ar relevant

Kommentar: Fjarrvarmeverk avser forbr~nningsanlaggningar mellan :50 MW och 300
MW eldade med eldningsolja 2-5 (0,36% svavel antaget). Krattverk avser
forbr5mningsanl~ggningar storre an 300 MW eldade med eldningsolja 2-5 (0,36% svavel
antaget). Bostacfsan/~ggningar avser vtirmeproduktion i forbr~nningsanl~ ggningar
mindre an 50 MW saint anvandning for ovrig utrustning (kaminer, ugnar, spisar,
eldstad) inom en enskild fastighet med eldningsolja 1 (<=0,3’XO svavel antaget).

Emissionsfaktorerna & medelvi+rden for de olika fbrekommande fdrbr~nning:s- och
reningsteknikerna. Eftersom v~rdena i+ir nationella medelv~rden medfbr clet att
awikelserna for en specifik anl~ggning kan vara stora.

Svenska Petroleum Institute/ IVL Svenska Milj6institutetAE

65



Miijofaktabok ftir briinslen

A r- IA-: ----I:a
Teknisk bilaga

-.: .mn.+
=. =ianI[ly=UIJ~ Jfq 4UUf

teferens Nr 5: Livscvkelanalvs - Milio@tverkan fr~n Svdkrafts Publicerad: 2000

elwoduktion 1999 (Svdkraft, 2000)

;tuderat system: Oljekondenskraftverk eldat med eldningsolja 5
;eografisk representativitet: sodra SverigemD!“s?”,,
?esursanv&xining, utsl~pp ti// luff och vatten saint generering av restprodukter vid
v?vandande av eldningsolja 5 som br~nsle i ett kondenskraflverk.
~&%@ve*awW :‘’ ~,,, ,~. w:~$fioq.’ ‘ ~:*ti..E&i’i

.E05 ,<, :; “‘ion*m- ,;NLt,btinste , .< ,, ,:$ ,,,::,’ ., <<>,.. ~~~twdftverk’,:..,::, . . ~,~ ...’ ,. .,

EOrnybara materia/resurser

rrti, g o 0,00012

kke f6mybare matenalresurser

Kalksten, g o 4,4

Kopparmalm (0,35% Cu), g o 0,082

Kopparmalm (0,7~0Cu), g o 0,16

Lignit,g 0,25 0,12

Sand, g o 0

Sten, g o 0

J~rnmalm, g o 0,015

Salt, g o 0,034

~aliche, g o 0,0018

Bauxit, g o 0,00058

Gips, g o 0

Blymalm,g o 0,0023

Kvartsit,g o 0

Katium,g o 0,0012

Dolomit,g o 0

Bentonit,g o 0,00058

Atervunna materia/resurser

St~l och j~rn, g o 0,0047

Koppar,g o 0

Aluminium,g o 0

Fi5mybara energiresurser

Vattenkraft, MJ 0,0012 0,27

Biomassa,g 0,00058 1,4

Vtndkraft,MJ o 0,00058

{eke fdmybam energiresurser

Aolja, g 31 18

01,g 0,30 1,5

aturgas, g 0,83 0,53

ran, g U o 0,0023

Uwipp till m g

ensen 1,1E-05 4,7E-06

FC/HCFC 2,6E-11 4,3E-08

H4 0,0057 0,012
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C02 4,8 140

HZS04 o 0,0053

HC 0,00040 0,00028

‘-ICFC-22 4,3E-07 1,8E-07

Hcl 5,2E-05 4,0E-05

F 5,8E-06 2,7E-06

FC-134a 2,3E-08 o

NzO 8,0E-05 4,4E-05

NH3 2,3E-07 5,5E-05

NMVOC 0,0033 0,0018

Nox 0,025 0,12

Partiklar 0,0015 0,0080

S02 0,018 0,085

Voc 0,0014 0,0027

LMWipp till vatien, g

Borrkemikalier 0,0071 0,0028

COD 0,00057 0,00023

Div. produktionskemikalier 0,00036 0,00015

Klorider 0,014 0,0097

Fe 0,00037 0,00015

Na+ o 0,0021

Salt 0,00083 0,00035

Oljespill 0,00079 0,00036

Organiska ~mnen 0,00028 0,00015

~042- 0,0028 0,0014

Suspenderade ~mnen 0,000267 0,0017

Tot-N 4,7E-05 0,00011

Tot-P 2,3E-05 1,2E-05

Avfall, g

Farligt avfall 0,32 0,16

dvrigt avfall 2,5 18

Material tdl ~tervinning, g

Betong o 0

Stal o 0,007

Koppar o 0,00058

Aluminium o 0

Isolering o 0

Kommentw Den tjocka eldningsolja (E05) som anvants i det studerade kondensverket kommer frtimst fr~n
Ryssland. I brist pa data ftw rysk r~olja och raffinaderier har man dock anvant data fbr r~olja fr~n Nordsjtin
(KeiserAs Bakkane, 1994) och uppgifter fr~n Preems raffinaderi i GiXeborg. Detta Ieder sannolikt till I=gre
miljtip~verkan tin om ryska data anvilnts. Det studerade kratlverket (Karlshamnsverket) bade under 1999 en
v~sentligt Iagre production W genomsnittet varfbr data inte ar representativa fdr norrnalcirift. En
k~nslighetsanalys visar pa totalt cs 50 % Iagre COZ-utslilpp vid normaldrift.

Verkningsgraden fbr kondensverket antas vara ca 42 Y..
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elwoduktion 1999 (Sydkraft, 2000~

Studerat system: Gasturbin eldad med eldningsolja 1
Geocwafisk reixesentativitet: sddra Svefige

generering av restprodukfer vici

Fornybara materialresurser

Tra, g 0,00010 7,6E-06

lcke fornybara materialresurser

Kopparmalm(0,35°A Cu), g o 2,3

Kopparmalm(0,7°A Cu), g 0,00094 0,032

Sand, g 1,8E-08 2,6E-05

Jarnmalm, g 3,2E-05 0,074

Sten, g o 0

Kalksten,g 1,OE-05 0,0012

RAolja,feedstock, g 5,3E-06 0,010

Bauxit,g 4,2E-09 0,024

Atervunna materialrasurser

St~l och j~rn, g o 0,038

Koppar, g o 0,0035

Aluminium, g o 0,0028

F6rnybara energiresurser

Vattenkraft, MJ 0,0017 0,055

Vindkraft,MJ 3,1E-06 0,00012

Biomassa,g 0,0086 0,28

Icke f6mybara energiresurser

R~oljal huvudflbde, g 26 0

Raolja, g 0,55 1,2

Naturgas, g 1,0 0,034

Kol, g 0,018 0,31

Uran, g U 1,3E-05 0,00042

L&lifpp till I@?, g

CFC/HCFC 7,6E-10 1,4E-1O

CH4 0,0034 0,0022

CHC13 2,7E-11 o

0 0,0027 0,070

0’2 5,9 79

zS04 7,6E-1O 1,4E-1O

Yc 0,0073 0,0014

HCFC-22 3,3E-07 o

HCI 5,7E-06 8,6E-07

F 5,0E-06 9,4E-08

FC-134a 1,2E-07 o

20 4,4E-05 4,1E-06
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NH3 1,7E-07 4,9E-07

NMVOC 0,0036 8,6E-05

NO. 0,025 0,20

Partiklar 0,0015 0,015

S02 0,010 0,046

Voc 0,0013 0,00046

Utsldpp till vatten, g

Borrkemikalier 0,0062 0

COD 1,9E-05 1,7E-05

Div. produktionskemikalier 0,00031 0

Klorider 0,012 0,0011

NH4+ 1,9E-09 2,7E-06

NH4-N 6,4E-10 1,5E-08

NO; 7,6E-10 3,5E-06

N03-N 9,4E-13 7,9E-12

Oljespill 0,00079 1,OE-05

Organiska amnen 0,00032 6,5E-06
so42- 0,00047 0,00017

Suspenderade Amnen 1,9E-05 0,00021

Tot-N 0,00028 2,7E-05

Tot-P 1,6E-06 5,6E-08

Avfail, g

Farligt avfall 0,35 0,049

ovrigt avfall 2,8 6,1

Material till dtervinnirrg, g

Betong o 0

Stal o 0,057

Ospec. mtrl till ~v, g 0,00047 0,048

Koppar o 0,0094

Aluminium o 0,0066

Isolering o 0

Kommentan Data for r~olja fr~n Nordsjon (Keiser~s Bakkane, 1994) och uppgifter fr’~n Shells raffmaderi i
Goteborg har anvants f6r framstilllning av eldningsoljan.

Verkningsgraden for gasturbinen (medelvarde for flera olika anlaggningar) antas vara ca 28 Y..



Mi~6faktabok ftir bRinslen

9. Eldninqsolja
Teknisk bilaga

maj 2001

9.2 Recommendation

9.2.1 Data

Foljande v~den rekommenderas vid beskrivning av miljopiiverkan vid anviindning av

el~ngsolja 1 som briinsle. Den LCA som firms for eldningsolja 5 (Sydkraft, 2000) &
inte representative for norrnalprodtilon och -drift varfior data for E05 tyv~ inte kan
redovisas i rekommendationen. Production och distribution beskriver miljopiiverkan
f%.n brlinslecykelstegen exklusive slutamtlndning i forbriinningsanlaggning.

Dtirutover redovisas miljopiiverkan frti forbriinning i n~gra olika typer av
anlaggningar. For att erh~lla total milj6p&erkan summeras Production och
distribution och aktuell anlaggningstyp.

MiJjopdverkan f.%%branslecykeln for eldningsoJia 1 vid anvandning i ett antal olika anlaggningstyper.
(lVL’s rekommendation, baseradpi iitteratur beskriven i avsnitt 9.1.)
MiIjti@verkan per Anwiindnihg “Akv~ndning
W br&Isle ;EjiinW@ne- ‘Krariverk

,, .,, ~,,,,,.’,.,. ‘ .’:,~erk. ::,:, ; “.,’.,,...,

Fomybara energiresurser

Vattenkraft, MJ 0,0017 x x x

Vindkraft,MJ 3,1E-06 x x x

Biomassa,g 0,0086 x x x

Icke fomybara energiresurser

R~oija, huvudfkide, g 26 x x x

R501ja,g 0,55 x x x

Naturgas, g 1,0 x x x

Kol, g 0,018 x x x

Uran, g U 1,3E-05 x x x

Utsl#ipp till Iuft, mg
NOX 25 98 76 70

Sox 10 180 180 30

co 2,7 15 15 30

NMVOC 3,6 3,0 3,0 6,0

C02 5900 76000 76000 75000

NzO 0,044 0,50 0,50 0,50

CH4 3,4 0,50 0,50 1,0

Stoft 1,5
NH3 0,00017 0,60 1,1 0,10

CFC/HCFC 7,6E-7

CHC13 2,7E-8

HzS@ 7,6E-7

HC 7,3

HCFC-22 0,00033
.

HCI 0,0057

HF 0,0050

HFC-134a 0,00012

Voc 1,3

Avfall, g

Farligt avfall 0,35

Ovrigt avfall 2,8
“-” betyder att uppgift saknas
“X betyder att uppg-fien ej /ir relevant
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9.2.2 Motivering
Wide Vattenfalls och Sydkrafts rapporter bedoms vara av hog kvalitet ur LCA-
synpunkt och ii.r delvis baserade pa samma ktilor. Sydkrafts LC.A & dock nyare och
har diirmed mer representativa data for bland annat raffinering. IDe rekomrnenderade
siffrorna for Production och distribution for Eo 1 baseras d~for p{~denna.

Emissionsdata for am+indning i fj&mZirmeverk, kraftverk saint bmtadsanlaggningar ii.r
htitade fi-iin Bostrom et al. (1998). Dessa data & nationella medelv5rden fir de olika
anlaggningstyperna, framtagna for att ge j&nforbarhet melkm olika brtislen och--— -.
anlaggningstyper. Siffrorna %
mycket noggrant genomford.

de nyaste vi kunnat firma och sammanstilllningen &
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10. f Referenser
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teferens Nr 1: Jamforande analvs av producerade rapporter Publicerad: 1996

krhw Iivscvkelanalvser av drivmedel, (Blinge, 1996)

;tuderat system: Gasol som drivmedel for personbil och buss

;eografisk representativitet: Sverige

;ranskning: Denna rapport tir i sig en granskning av ett antal Iivscykelanalyser w drivmedel.
Hinge har granskat de olika rapporterna enligt kriterier liknande deim som beskrivs h~r i
,apitel 1. Utifr5n denna granskning bedomer han vilken rapport som bast beskriver production
~chanvandning av ett aktuellt drivmedel i Sverige idag. Vi har gjort stickprov for att se hur val
IIinges uppfattning om rapporternas kvalitet stammer dverens med v~r, och har kommit fram
II att overensst$immelsen ~r god. Darfor presenteras har siffrorna fran den rapport Blinge
~edomer som mest aktuell for gasol utan att vidare granskning av de olika rapporterna gjorts.
‘or gasol beddms Ecotraffic (1992) vara mest relevant.

%ergiforbrukning och ufsl~pp till /uft vid anvandande av gasol som drivmedel i per.sonbii och
WSS.Siffrorna hamtade wEcotraffic(1992).
W11j6p&verkan per Prod&tioh Qch ‘“’“’%nv~ndning, Ahvkining;
W br%ns!e’. ;.<:: ““ disttibutidn personbil ‘bass
%ergiforbrukning, MJ 1

mergi, totalt 1,1010-’ x x

Jtslapp till hlft, g

‘JOx 7,7010-Z 1,53.10-’ 2,22.10-’

30X 1,20.10’ 1,40.10-5 8,79.10-3

:0 9,00.10-” 5,35.10-’ 1,36110-1

4C 1,00.10’ 2,17.10’ 7,88.10Z

202 8,00.10U 7,30.10’ 6,5:!.101

%0
>H4 4,30.10-’ 4,39.10-’ 0,00.10

‘1
-“ betyder att uppgift saknas
X betyder att uppgiften ej & relevant

(ommenta~ Den gasol som anv~nds i Sverige idag kommer till en tredjedel frz%
affinaderierna och tv~ tredjedelar fr~n oljef~lten. Sammanstilllningen iar dtirft)r blaserad
X5denna fordelning. For att rakna ut emissioner per fordonskilometer anges fdljande
mergiforbrukningssiffror
~ersonbil: 3,06 MJ gasol/fordonskilometer
3USS:18,2 MJ gasol/fordonskilometer
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Referens Nr 2: Livscykelanalw av drivmedel (Blirme, 1997) Publicerad: 1997

Wuderat system: Gasol som drivmedel for Iatta och tunga fordon

Seografisk representativitet: Sverige

ml ‘p,S stembeskrivnin :

Fnergiforbrukning och uts/$pp ti// /uff vid anv~ndande av gasol som drivmedel i l~ffa och tunga

‘ordon.
lVlilj9p5ye*anper ‘PrOcful@p@ ~ &@@n~W, ‘~~v~n~niw$,
NW‘Wwslp’ ‘“.; ‘ ,: distkibutiort Mta’fordon tunga fordsn
Energiforbrukning, MJ

energi 5,30.10”Z x
I

x

Utslapp till Iuft, g

NOX I 2,70.10-Z 2,79.10-Z 1,67.101

Sox 1,6010’

co 2,0010-s 3,50.10-L 1,6810’

HC 3,10.10-Z 1,75.1o-z 4,17.10-4

C02 3,00.10” 6,5010’ 6,50.101
I I I

NzO O,oo1o”

CH4 2,00.10-6 .

Partiklar 1,001 O-J 1,75.10-’ 1,68.10-3

‘-” betyderatt uppgiftsaknas
‘X betyderatt uppgiftenej m relevant

Kommentac
Studien gtlller b~sta tillgangliga teknik idag. Ber~kningarna av r~oljans (dvs rzlmaterialet
for gasolproduktion) miijObelastning baseras PAdata for norsk r~oljeproduktion.

Emissionsdata fdr fordonsdrift ~r framtagna av motortestcenter, MTC, pa uppdrag av
Alternativbransleutredningen i syfteatt skapa forh~llanden som ger r~ttvisa j~mforelser mellan
alika br~nsleslag. Data fdr Mtta fordon har h~mtats ur prover enligt den amerikanska FTP-75
kbrcykeln. Data for tunga fordon har hamtats ur prover enligt den europeiska ECE R49
kdrcykeln. Emissionsniv~erna som anges & beddmningar av vad som & med den i dagsl~get
basta tillg~ngliga tekniken. Motorerna har varit frSrseddamed trev~gskatalysator.

FrX att r~kna ut emissioner per fordonskilometer anges fdljande

energifbrbrukningssiffror
Personbil: 2,86 MJ gasol/fordonskiiometer
Lastbil: 18,8 MJ gasol/fordonskilometer
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!eferens Nr 3: Milioramort 1997, (SSAB Tunrwlat AB, 1997] Publicerad: 1998

ituderat system: Oljeeldad ugn for varmvalsning

;eografisk representativitet: Sverige

;ranskning: Denna miljorapport W ingen LCA och har d&for inte granskats pa,vanligt siitt.
fliljbrapporten galler verksamheten vid SSAB Tunnpl&s anlaggningar i Borlange.

/fs/app till kIft vid anvandande av gasol som bransle i etf varmbandverk.
~ljopiwerkan per Anv. Varmbandverk.
W ,briinsie, - ‘ ‘“ ~ ‘.
Jtslapp till Iuft, 9

Qox 1,28E-01

202

-“ betyderatt uppgiftsaknas
X betyderatt uppgiftenej ar relevant

(ommentar:

.—

Svenska Petroleum Institute/ IVL Svenska MiljOinstitutet AB

75



Mi(iofaktabok fdr briinslen

10. Gasol
Teknisk bilaga

maj 2001

Referens Nr 4: lVL-internt material (Bostrom et al, 1998) Publicerad: 1998

Studerat system: Gasoleldat fjarrvarmeverk saint kraftverk.

Geografisk representativitet: Sverige

Granskning: Detta material ar ingen LCA och har darfor inte granskats pa vanligt s2dt. IVL
nar internt sammanst~llt generaliserade emissionsfaktorer fdr olika br2inslen och olika
fdrbranningstekniker. Alla data ~r att betrakta som nationella medelv2irden.

Uts/app fi// /uft vid anv~ndande av gasol som brans/e i fiWv~rmeverk saint kraftverk
Nlffj6p&erkan P6F. @witndrring Anv2ndning
W bciinsle Fj&rviiimeverk ‘Kraftverk
Utslapp till luff, g

NOX I 0,057 I 0,057 i

C02 65 65

CH4 0,0001 0,0001

N20 0,0005 0,0005

NH3 o 0

co 0,01 0,01

NMVOC 0,001 0,001

Kommentar: Fj&Ww.Wneverk avser forbr~nningsanlaggningar mellan 50 MW och 300
MW d~r det uteslutande sker Wrrneproduktion. Kraftverk avser gasturbiner d~r det
uteslutande sker elproduktion.

Emissionsfaktorerna ar medelv~rden for de olika forekommande f6rbr2innings- och
reningsteknikerna. Eftersom Wrdena tlr nationella medelv~rden medfor det att
awikelserna for en specifik anltiggning kan vara stora.
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10.2 Rekommendafion

10.2.1 Data

Foljande vtirden rekomrnenderas vid beskrivning av miljopberkan vid anvMdning av
gasol som br~sle. Prodz&ion och distribution beskriver miljophverkan fi-iin
brtinslecykelstegen exklusive slutanvtindning vid fordonsdrift. For att erh?dla total
miljopi%erkan surnmeras Production och distribution och aktuell Anvandning.

Mdjophverkan @tin branslecykeln for gasol vid anvandning i ett antal olika

energi, totalt 0,053
I

x
x c-

Utslapp till Iuft, mg

NOX 27 28 170

‘ ‘ Ei

57

Sox 16 0,0

co 2,0 35 1,7 10

NMVOC 31 18 42 1,0

C02 3000 65000 65000 135000

NzO 0,0 0,50

CH4 2,0 20 20 0,10

Partiklar 1,0 1,8 1,7

“-” betyderatt uppgiftsaknas
“X betyderatt uppgiftenej ar relevant

10.2.2 Motivering

Rekommendationerna ovan for Production och distribution h baserade pa data ur
Blinge (1997). Rapporten iir av hog kvalitet ur LCA-synpunkt och dessutom den
nyaste bland de granskade LCA-rapporterna. Studien galler btkxa tillgtigliga teknik.
P& produktionssidan antas den teknikniviin vara forhtiskande pa den svenska
marknaden redan idag. Bakgrundsdata & h~tade frti Scanraff som arises vara det
modernaste rafflnaderiet i Sverige, och som stAr for mer lin halva cien svenska
produktionskapaciteten.

Niir det galler utslapp Min Anvandning, latta och tunga fordon iir aven dessa data
hiirntade fri?m Blinge (1997). Dessa emissionsdata M fiamtagna av motortestcenter,
MTC, pil uppdrag av Alternativbrtisleutredningen i syfte att skapa forhiillanden som
ger rattvisa jtiforelser mellan olika brtisleslag. Data for latta fordon har hiimtats ur
prover enligt den amerikanska FTP-75 korcykeln. Data for tunga fordon har hiimtats
ur prover enligt den europeiska ECE R49 korcykeln. Emissionsrliv~ema som anges &
bedomningar av vad som tir med den i dagslaget basta tillgiingliga tekniken.
Motorema har varit forsedda med trevagskatalysator.

Dataunderlaget friin MTC innehiiller inte emissionsfaktorer for N20 och CH4 ellersom
dessa inte tir reglerade emissioner. Diirfor har rekornmendationen kompletterats med
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emissionsfaktorer for N20 och CI& htitade ur “IPCC Greenhouse Gas Inventory
Workbook” (IPCC, 1997).

Emissionsdata for Anvandning, fiarrvarmeverklkrafnerk & hiirntade friin Bostrom et
al. (1998). Dessa data iir nationella medelviirden for de olika anlaggningstyperna,
framtagna for att ge j~forbarhet mellan olika briinslen och anlaggningstyper.
Siffiorna ii.r de nyaste vi kunnat firma och samrnanstillningen & mycket noggrant
genomfird.
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?eferens Nr 1: Livscykelanalw for kolkraft (Buhre M, Eriksson ~, 1997)_Publicerad: 1997
Examensarbete vid Vattenfall Energisystem AB

Studerat system: Kolbaserad elproduktion
Seografisk representativitet: Danmark

Dokumentationskvalitet:

=

%rbruknimy av naturresurser, utsl~pp ti// /uft, uts/app ti// vatten saint production av
restproduk;er vid anvandande av ko/ Sorn br~nsle i eti kraftverk.
Wliljop&erkan per,,,,,, ‘ Prod~~ton Dka@bution, ArWndning,

I d

TOtalt
?!d3b*nsie”: ‘ ~~.. :“ “ ,, ,.$dt%rmeverk
Energiforbrukning

vattenkraft, kWh el 0,00.10” 0,00.10” 2,6410-

: 3

2,64.10

k~rnkraftel, kWh el 0,00.10” 0,0010” 4,4510” 4,45.10-

naturgas, kWh bransle 0,00.10” 0,0010” 2,5710 2,5710

olja, kWh bransle 0,0010” 5,2010-” 1,07.10- 6,2710

kol, kWh bransle 2,0410s 3,6910-3 1,5910 5,8910”

diesel, kWh bransle 5,66.104 6,2910+ 9,45.10- 1,29.10-

Forbrukning av naturresurser

olja, g 0,00.10” 0,00.10 5,80.10-

: : i

5,8010-

olja till reservkraft,g 0,00.10” 0,00.10 4,8210 4,82.10-

,j#rnmalm,g 0,00.10” 0,00.10 3,4910 3,49.10

kopparmalm,g 0,0010” 0,00.10 3,98.10 3,~,8.lo

bauxit,g O,oo.1o” 0,00.10 3,78.10- 3,78.10-

bentonit,g 0,00.10” 0,00.10 3,32.10 3,32.10

gas, g 0,0010” 0,00.10 7,70.10- 7,70.10”

kalksten,g 0,0010”” 0,00.10 1,55.10 1,55.10

kolmix,Q 0,00,10” 0,00.10 3,9810 3,98.1o

Utsiapp ill Iuft

NOX,g 5,6410-5 5,71.10- 2,57.10-

! : 4

3,19.10

S02, g 8,33.10-3 4,01.10- 2,641O 3,32.10-

Co, g 6,92.10+ 4,34.10 6,23.10 5,09-10

Stoft,g 1,75.10s 4,9010- 1,19.10- 1,85.10-

HC, g 4,25.104 1,45.1o“ 8,62.10 2,74.10”

C02, 9 1,0710” 3,23.10 9,90.10 1,03.10

CH4,g 7,95.10-Z 9,9410 1,5310 6#j.lo-

N20, CI 0,00.10” 4,17.10” 6,45.10- 1,0610

Utslapp till vatten

Tot-N (aq), g 3,89.10-’ 2,86.10-( 4,39.10-

: a

1,’11.10

olja (aq), g 8,15.10-’ 5,96.10-’ 1,15.10- I ,;Z9.1f)-

COD, g 2,39.10+ 1,7610+ 1,88.10- 4,:33.10

S04, g 0,00.10” 0,00.10” 2,53.10 2,5310
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‘ortsattning Referens Nr 1

Production av restprodukter

Avfall,g 5,9310U 0,00.10” 5,28105 5,93.10U

Bottenaska,g 0,00.10” 0,00.10” 1,02.10’ 1,0210-’

Flygaska,g 0,00.10” 0,0010” I,34.10U 1,3410U

Mlljofariigtavfall, g 0,00’ 10” 0,oo1o” 1,56104 1,5610+

Torravsvavlingsprodukt 0,0010” 0,00.10” 8,33.10’ 8,3310-1
~ASP), g
‘-” betyderatt uppgiftsaknas
‘X betyderatt uppgiftenej ar relevant

KommentaK Analysen ~r till~mpbar for danska krafh%rmeverk.

Data for kolbrytning, under Hoduktion, ~r ett genomsnitt som gtiller danska
Aproduktionsbolaget Elsams kolimport. C:a 75 0/0av kolet bryts i dagbrott. I Production
lng& ej uppgifter om gruvavfall saint emissioner till vatten fran gruvor.

Data for Anv#ndning galler Fynsverket, som & ett genomsnittligt danskt kraftverk.
Uerkningsgraden anges vara 65 %. Fynsverket besti% av tv~ pulvereldade block. Det
nyare blocket ar utrustat med semi-torr svavelrening och 13g-NOxbr~nnare, medan det
gamla saknar rening av svavel- och kvWeoxider.

I AnvWdnMg saknas data for tillverkning av smdrjolja och organiska Iosningsmedel som
anv~nds vid drift och underh~ll.
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teferens Nr 2: Gasbranschens miliohandbok, (Thunell, 1996} Pubiicerad: 1996

;tuderat system: Koleldat varmeverk, kraftvarmeverk saint kraftverk

;eografisk representativitet: Sverige

;ranskning: Denna handbok ~r ingen LCA och har d&fbr inte granskats pa vanligt sMt.
+andboken redovisar de miljokonsekvenser som uppst~r vid anv~ndning av olika branslen.
% stor del av handbokens data & hamtade fran AF Energikonsults rapport 7’Energioch Miljtk
Ailjokonsekvenser vid anvandning av naturgas, biobr~nsle, olja och kol” (1995).

Nox 4,98E-02 5,02E-02 5,02E-02

Soz 4,98E-02 5,02E-02 5,02E-02

>0 1,07E-02

Stoft I,51E-02 1,50E-02 1,50E-02

-lC

202 9,17.10”1 9,24.10”1 9,2010”1

UH3 1,96E-03 1,76E-03 1,58E-03

%0 4,98E-03 2,02E-02 I,58E-02

~AH

Voc
t I 1

CH4 I
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(ommenta~ Pannorna i kraftvWneverket antas vara svavbaddspannor. lngen
‘dkgaskondensering fdruts~tts ske. Kraffverket best~r av en ~ngpanna och en ~lngturbin, dar
urbinens kondensor kyls med havsvatten. I WWneverket antas kolpannorna vara fdrsedda
ned reningsutrustning (typ av utrustning anges ej). Angivna verkningsgrader fblr v~rmeverk,
uaftv$irmeverk och kraftverk tir i namnd ordning 89 Yo,88 ?40och 44 Yo.



teferens Nr 3: ExternE National Imt)lementation - Sweden Publicerad: 1997

(ExternE, 1997)

;tuderat system: Kol som br2tnsle i kraftv~rmeverk

;eografisk representativitet: Sverige (Vasteri% kraftv~rmeverk)

mqoramaDoK ror wansfen

11. KoI
Teknisk bilaga

maj 2001

.
H

s

G

s

L
k
J
$
1

h
c.

F

(

(

(

f

I

I
>,
,,

H
tr
o
u

b
tl
e
9

Svenska PetroleumInstitute/ lVL Svenska MiljOinstitutetAB

82

Jtskipp till luff saint production av restprodukter vid anvtMdande av kol som br~nsle i
craftvarmeverk.
lW@piNerk+~ per Pro@uktion och Anvandiiitig;
~~brarlsle distribution ‘ kraftvifrmeverk
Utsl~pp till Iuft, g

NOX I,27.10”Z 2,63.104

S02 1,97.10”Z 5,18.1Crs

PM1O 2,64.1O-i 1,85.1O-S

co 5,86.10<

C02 3,15.10U 9,13.10’

CH4 1,05.1O“

Restprodukter

Bottenaska 6,62.10-’

Flygaska 3,68.10’

‘-” betyderatt uppgiftsaknas
‘X betyderatt uppgiftenej ar relevant

(ommentar: I Production och distribution ing~r kolbrytning i Katowice, Polen och
ransport till V~ster~s med tag och bat. I Production och distribution ingt% ~ven brytning

)ch transport av kalksten saint production och transport av ammoniak fdr
Jtsltippsrening.

OWndning: Kratlv&meverket & en kombianl~ggning som best~r av fyra block, varav
re & anpassade for koleldning. Alla block ar anslutna till torr-v& rbkgasavsvavling saint
m SCR-enhet (selektiv katalytisk reduktion) for NOX-rening. Verkningsgraden anges till
30?40.
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:eferens Nr 4: lVL-internt material (Bostrom et al, 19981 Publicelrad: 1998

,tuderat system: Koleldat fjarw~rmeverk saint kraftverk.

;eografisk representativitet: Sverige

;ranskning: Detta material & ingen LCA och har d&fbr inte granskats pa vanligt s#dt. IVL
ar internt sammanstallt generaliserade emissionsfaktorer fdr olika branslen och olika
Nbrtinningstekniker. Alla data ar att betrakta som nationella medelvarden.

/ts/app till Iuft vid anvandande av koi som bransle i @rrvarmeverk saint kraftverk.
filjopherkmqxw’ Anvandning.; ‘ ArWndning
&l br2ns!e ~, ,Fj&warmeverI@ ~, Kraftwrk
Jtslapptill Iuft, g

Jox 0,056 0,03

;Ox 0,05 0,05

:02 91 91

;H4 0,0005 0,0005

420 0,012 0,0015

tH3 0,0017 0,0024

;0 0,04 0,04

4MVOC 0,002 0,002

[ommenta~ FjWv~rmeverk avser forbr~nningsanl~ggningar mellan 50 MW och 300
llw dar det uteslutande sker varmeproduktion. Kiwlverk avser
5rbr~nningsanltiggningar storre an 300 MW d~r det uteslutande sker elproduktiorl.

~missionsfaktorerna W medelv~rden fdr de olika fdrekommande ft)rbrannings- och
eningsteknikerna. Eftersom vtirdena & nationella medelv~rden medfdr det att
Iwikelserna for en specifik anl~ggning kan vara stora.
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11.2 Rekommendation

11.2.1 Data

Foljande v~den rekommenderas vid besldvning av miljopherkan vid anviimining av
kol som briinsle. Production och distribution beskriver miljophverkan friin
brtinslecykelstegen exklusive slutanviindning i forbriinningsa.nlaggning. D&utover
redovisas milj op~verkan fri?mforbriinning i niigra olika typer av anlaggningar. For att
erhala total miljop~verkan summeras Production och distribution och ziktuell
anlaggningstyp.

MiQop6verkun jhin kolets branslecykel vid anvandning i ett antal olika
anlaggningstyper. (IVL’s recommendation, baserad pti litteratur beskriven i avsnitt

NOX 13 56 30

Sox 20 50 50

co 0,59 40 40

NMVOC 2,0 2,0

C02 3200 91000 91000

NzO 12 1,5

CH4 1100 0,50 0,50

Stofi 26

NH3 1,7 2,4

“-” betyderatt uppgiftsaknas
“X” betyderatt uppgiftenej & relevant

11.2.2 Motivering

Data fir Production och distribution& hiimtade ur ExternE-rapporten, vilken bedoms
vara av hog kvalitet ur LCA-synpunkt. ExternE-rapporten galler Sveriges renaste
kolkraftviinneverk, diir stora investeringar gjorts i modern reningsutrustning.
Rapportens data for forbrhning iir diirflor ej representativa for andra svenska
anlaggningar idag. Vattenfalls rapport M av hog kvalitet ur LCA-synpunkt men galler
dartsk kolkraft, och rapportens analysdata kan ej sagas giilla fir svenska firh?dkmden.

Emissionsdata for Anvandning, fiarrvarmeverk sarnt Anvandning, kraftierk &
htitade frti Bostrom et al. (1998). Dessa data iir nationella medelvtiden fir de olika
anlaggningstyperna, framtagna for att ge jiimforbarhet mellan olika briinslen och
anlaggningstyper. Sifioma iir de nyaste vi kunnat firma och sammanstallningen iir
mycket noggrant genomford.
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?eferens Nr 1: Livscykelanalvs for Vattenfalls elwoduktion - Pubiicelrad: 1996
Sammanfattande ramort, (Vattenfall, 19961
saint (Brannstrom-Norberg, 1998)

jtuderat system: Naturgaseldat kombikraftverk
Seografisk representativitet: Sverige
lystembeskrivning: Dokumentationskvalitet:

m =!

“mw’mt ~.,..’ ‘“ ~~ ,

%rbrukning av naturresurse~uts/@Pti///ufi,uk#@Pti//vatten saint production av
estprodukter vid anv~ndande av naturgas som bransle i ett kombikraftverk.
~~ij/3@iierkan per Woduldibndeh ,.:‘Anvantlning;
tid”:bl’iiti~~e” ,::,, ~~:’,,. -7::$Ji#fibtit{on’; ‘XWn6ikraftverk,
Energiforbrukning

~attenkraft,kWh el 7,18.10” 2,25.10_’

siobransle,kWh bransle 1,30.10-’ 2,02.10-0

~arnkraftsel,kWh el 1,0710’ 1,78.105

naturgas,kWh bransle I,2410L 2,33.104

dja, kWh bransle 8,2410+ 1,9910”

kol, kWh bransle 1,0310+ 9,9510+

Fbrbrukning av naturresurser

tra, g 1,1310’

o~a,kWh bransle 4,18.10s

iammalm, g 2,89.10Z 2,48.10-5

kopparmalm,g I, CW1O-’

bauxit,g 9,5810+

utslapp till Iuft

NOX,g 1,30.10-’ l,ll.lo-z

S02>g 3,61.104 6,03.104

co, g 3,0510’ 1,07.10-2

stOn, g 2,92.10+ 9,6410-3

HC, g 2,1210-J 4,57.104

C02, g 3,14.10U 5,73.10’

NzO 5,57.10’ 1,7210”

CH4 2,83.10$ 2,00.10-s

Utslapp till vatten

Tot-N (aq) 3,11.10’ 3,49.10”

Production av restprodukter

Restprodukter,g I
1,83.10_’ I 2,78.10S

“-” betyderatt uppgiftsaknas
“X betyderatt uppgiftenej ar relevant

Kommentw Utvinning och transport av reservbransle (Iattolja) saint byggande av gasledning och
reservbranslelager ing~r i Produkfionoclr distribution.I “olja” ing~r olja, bensin, diesel, srnbrj- och
transformatorolja. Alla varden anges med tre siffrorsnoggrannhet,men “datanoggranr~hetenar dock sallan
s~ god. Verkningsgradenfbr elprodutiloni kombikraftverketanges till 53 YO

——
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Referens Nr2: Gasbranschens miliohandbok, (Thunell,1996} Publicerad: 1996

Studerat system: Naturgaseldat Wrmeverk, krafhkirmeverk saint kraftverk

Geografisk representativitet: Sverige

Uts/~pp till Iuft vid anv~ndande av naturgas som br~nsle i ett Wmeverk, kraftv~rmeverk saint
kombikraftverk.
f#Mji&@mI@i@er, .:.’‘ Aiiw !’. W: “ ~‘ ‘ h~:” “ ‘Rw.’ ‘‘

i@4p~=k’:%~;i”R !@tiei@*: #@f@f~*e: , f@mbi- .,‘Wlpakfina
,<.,. t;7.,.,,,+’: :::: ,..:., ‘“: ‘“i ;. ~~~.<mwk.. kraftvwk

Utelapptill luff, g

NOX 1,5.1o-z 3,010’ 3,510’ 3,5.10”’ 3,010-Z

S02 2,0104 2,3.104 2,0104

co 3,4.10s I,2.10-Z 3,0.10Z 3,010-1 1,3.10-2

Stort 0,0.10” 0,0.10” 0,o.1o” 0,0.10”

C02 3,1.10” 5,6.10’ 5,6.10’ 5,6.10’ 5,6.101

NH3 0,0.10” 0,010”

NzO 5,0.10-3 l, O.lOs 4,610-J 4,610-S

CH4 7,5.10s O,o.1o” 0,0.10”

Voc 1,7.10’ 0,0.10” 0,o1o”

HaIon 4,0.10-” 0,0.10” 0,o.1o” 0,0.10”

PAH 0,0.1o“ 2,0.104 . 5,0.10’

“-” betyderatt uppgiftsaknas
“X betyder att uppgiften ej & relevant

KommentaK Metanl~ckage fri!m Iokal distribution i stadsgasn~t ing~r i F’roduktion och
distribution. Det gdr att metanemissioner fdr en stdrre anl$iggning kan vara
Uverskattade, om anltiggningen & direktansluten till stamn~tet. Kraftv&meverket antas
vara en kombianlaggning. Far varmeverket antas rdkgaskondensering ske. Angivna
verkningsgrader fbr v~rmeverk, kraftv~rmeverk och kraftverk tir i ntimnd ordning 104 Yo,
91 YO och 58 %. Orsaken till att verkningsgraden kan bli hdgre tin 100 YO & att den
ber~knas utifr~n effektivt v2rmev&irde, d~r inte vatten~ngans kondensationsv~rme ing~r.
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?eferens Nr 3: J~mforande anaivs av ~roducerade rauporter Pubiicerad: 1996
krinq Iivscvkelanalvser av drivmedel, (Blinge, 1996)

Muderat system: Naturgas som drivmedel for personbil och buss

Seografisk representativitet: Sverige

Sranskning: Denna rapport ~r i sig en granskning av ett antal Iivscykelanalyser a,vdrivmedel.
31inge har granskat de olika rapporterna enligt kriterier Iiknande dem som beskrivs har i
fapitel 1. Utifr~n denna granskning bedbmer han vilken rapport som b~:stbeskriver production
)ch anv~ndning av ett aktuellt drivmedlet i Sverige idag. Vi har gjort stickprov for atl se hur v~l
31ingesuppfattning om rapporternas kvalitet sttlmmer Werens med v&, och har Ikommit fram
III att overensstammelsen &ir god. Dtirfor presenteras htir siffrorna fr~n den rapport Blinge
>edomer som mest aktuell for naturgas utan att vidare granskning au de olika rapporterna
~jorts. For naturgas bedoms Ecotraffic (1992) vara mest relevant.

%ergiforbrukning och utsl~pp till Iuft vid anvandande av naturgas son? drivmedel i personbl
>ch buss. Siffrorna h~mtade ur Ecotraffic (1992).
Miijdp&verl@n per Prodtiktion och ~ Anv~ndn@g, Anvtindning,,
M4 b~nqle disti’ibuticm persanbil buss
Energif&brukning, MJ

energi, totalt I 1,4010-’ I x I x -1
Utiiapp till Iuft, g

NOX 1,60.10-’ l,2810_ 3,00.10-

Sox 0,0010” 0,0010 0,00.10

co 5,0010-’ 4,72.10 1,7010-

HC 3,00.10-” 9,9010- 1,81.10

C02 8,0010” 5,49.10 5,60.10

NzO

CH4 1,88.10-’ 1,90.10 1,60.10-: -::

‘-” betyderatt uppgiftsaknas
‘X betyderatt uppgiftenej ar relevant

Kommenta~ Siffrorna fdr naturgasproduktion g~ller ett genomsnitt i Wisteuropa. Dansk
?aturgas ~r dock den enda gas som anvtinds i Sverige idag. Fbr att r~kna ut emissioner
ser fordonskilometer anges fdljande energifdrbrukningssiffroc
~ersonbil: 3,1 MJ naturgas/fordonskilometer
Buss: 18,5 MJ naturgas/fordonskilometer
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?eferens Nr 4: Livscvkelanalw av drivmedel (Blirme, 1997) Publicerad: 1997

Muderat system: Naturgas som drivmedel for Iatta och tunga fordon

Seografisk representativitet: Sverige
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Energif&txukning och utsi~pp till /uft vid anviindande av naturgas som drivmedel i Hta och
kvngafordon.

NWN@$~@@ Wadtt~@~ocfi ; @iii*d@@J; : hwilldili~g, ;
~;s~p~p; ; .,::,’,,?..’‘%,,

:, “dikfwqw?” XW’MWF1: ~~‘@nBafo*do@’<,
Energif6rbruknmg, MJ

energi, totalt 5,0010’ x x

varav drivmedel 1,00.1O-L x x

Utslapp till lull, g

NOX 8,00.10’ 2,79.10’ 1,67.10’

Sox O,oo.1o”

co 2,0010-s 3,5010-2 1,68.10-’

HC 1,0010-3 1,75.10’ 4,20.10-J

C02 1,70.10” 5,1910’ 5,2010’

N20 0,00.10”

cl+4 1,00.10+ 3,75.10’

Partiklar 0,00.10” 1,75.10-’ 1,68.10-”

“-”betyderatt uppgiftsaknas
“X”betyderatt uppgiftenej ar relevant

Kommentan Denna studie omfattar ett fdradlingssteg extra jtimfdrt med ref. 1 och ref. 2,
rkimligen rening pa land innan transport i pipeline.

Emissionsdata for fordonsdrift & framtagna av motortestcenter, MTC, pa uppdrag av
Alternativbr~nsleutredningen i syfte att skapa fdrh~llanden som ger r~~tsa j~mfdrelser mellan
olika br~nsleslag. Data for l~tta fordon har htimtats ur prover enligt den amerikanska FTP-75
kdrcykeln. Data fdr tunga fordon bar h~mtats ur prover enligt den europeiska ECE R49
kdrcykeln. Emissionsniv3erna som anges & bedbmningar av vad som & med den i dagslaget
bfkta tillg~ngliga tekniken. Motorerna har varit fdrsedda med trev~gskatalysator.

Far att rtikna ut emissioner per fordonskilometer anges fdjande

energifdrbrukningssiffror
Personbil: 2,86 MJ naturgas/fordonskilometer
Buss: 18,8 MJ naturgas/fordonskilometer
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?eferens Nr 5: iVL-internt material (Bostrom et al, 1998) Publicelrad: 1998

$tuderat system: Naturgaseldat fj~rwarmeverk, kraftverk saint bostadsanlaggningar

~eografisk representativitet: Sverige

3ranskning: Detta material tlr ingen LCA och har darfor inte granskats pa vanligt SW IVL
lar internt sammanstallt generaliserade emissionsfaktorer fdr oliki~ branslen och olika
orbr~nningstekniker. Alla data ar att betrakta som nationella medelvarden.

XSEPP till luff vid anvdndande av naturgas som br~nsle i &Wviirmeverk, kmlverk saint

Mi~ofaktabok fbr brdnslen
. . . . . Teknisk bilaga
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M.slapp till Iuft, g

Vox 0,049 0,058
I

0,01

Sox o 0 0

202 56 56 56

2H4 0,0001 0,0001 0,0001

NzO 0,0005 0,0005 0,0005

NH3 o 0 0

co 0,01 0,01 0,01

NMVOC 0,001 0,001 0,001

<ommenta~ FjWWrmeverk avser fdrbr~nningsanlaggningar mellan 50 MW och 300
blW dar det uteslutande sker Wrmeproduktion. Krafiverk avser gasturbiner dar det
.deslutande sker elproduktion. Bosfadsan/~ggningar avser v~rmeproduktion i
‘brbranningsanlaggningar mindre an 50 MW saint anvandning for Wig utrustning
kaminer, ugnar, spisar, eldstad) inom en enskild fastighet.

~missionsfaktorerna & medelv~rden for de olika forekommande f~rbrtinnings- och
“eningsteknikema. Eftersom vtirdena ~r nationella medelv~rden medfdr det att
~wikelserna fdr en specifik anl~ggning kan vara stora.
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leferens Nr 6: Livscvkelanalvs — Miliop&erkan fr5.n Svdkrafts Publicerad: 2000

elproduktion 1999 (Svdkraft, 2000]

ituderat system: Naturgaskraflv~ rmeverk

;eografisk representativitet: sbdra Sverige

m ‘; g~:’:

~ 23yeten’1tiefinifftijn9,, “:’:

~Ps&W?heW +. ‘‘ ,:’ ~” ,

?esursanvandning, uts/i3pp till Iutl och vatten saint genereing av resfprodukter vid
mv~ndande av naturgas som bransie i ett kraftv~rmeverk.
Uli~jtipA@can per ~‘ I%bduktkm wh.’? : AnvSndn@

W!#r*nele ‘:, s ~‘: distribution ~~~.‘kraWi$rmeWk

cke fomybara materialresurser

[opparmalm (o,35~o Cu), g o 0,097

;and, g 0,045 0

(alksten, g 0,025 0

l~mmalm, g 0,012 0,0083

.ignit, g 0,028 0

Xent g 0,0012 0

;alt, g o 0,0050

Mervunna materialresurser

W, g 0,0050 0,0033

<oppar, g o 0,00017

41uminium,g o 0

Fomybara energiresurser

Vattenkraft, MJ 0,00017 0

Biomassa,g o 0,00017

Icke firnybara energiresurser

Raolja,g 0,19 0,0033

Kol, g 0,042 0,0033

Naturgas, g 1,1 0,00083

Utslapp till Iut?, g

Bensen, g 1,7E-06 o

CFC/HCFC o 1,4E-09

CH4 0,012 0

I 4,3 62

0,00028 1,7E-05

5E-08 o

6,3E-06 3,3E-07

‘-IF 1E-06 o

9,8E-05 o

0 0

0,0022 1,7E-05

0,020 0,062

Partiklar 0,00033 0,0015

S02 0,0033 0,018

Voc 0,00017 0

L/tMipp till vatten, g

~orrkemikalier 0,0067 0

-.. . ... . . . ,,. ., R..---,. - .,:,: x:-.-d’...... AmSvet’)skapetroleummS~~u[(?IfIvI_WWISIWWIIIJUIIISULUICLAU
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>OD 8,3E-05 o

liv. produktionskemikalier 0,00033 0

<Iorider 0,0022 0,00033

~H4+ o 1,7E-07

VH4-N 3,3E-07 o

Noi o 0
Xjespill 0,0001 0

3rganiskaamnen 5E-05 o
I

3042- 0,00035 3,3E-05

3uspenderade amnen 1,7E-05 1,7E-05

rot-N I,7E-05 o
rOt-p 3,3E-06 o

4vfaIl, g

‘arligt avfall 0,043 0,00017

tvrigt avfall 0,39 0,20

Material till dtervinning, g

3etong o 0

Stal o 0,0092

<oppar o 0,010

solering o 0

Numinium o 0,00017

<ommentar: Naturgasen som anvands i det studerade krafhktrmeverket kommer uteslutande fr~n de danska
Vordsjofalten. I brist pa data for dansk naturgasutvinninghar man dock anvtint data for r~olja fr~n lNordsjbn
Keiseras Bakkane, 1994) och uppgifter fr~n Preems raftinaderi i G6teborg. For Ovriga gasbehandlingssteg
]ch gastranspotier har friimst specifika data fr~n Danmark anvants.

rotalverkningsgraden fbr kraflvWneverket (Heleneholmsverketi Malmo) antas varaca !34% varav :!4,2 % el
>ch 75,8 0/0 varme.
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Referens W’7: Livscvkelanalvs fbr nati.mas friin Norqe och Publicerad: 1999
Rvssland ar 2005 (Gunnarsson & Skar~hac!en, 1999)

Studerat system: Kraftverk med naturgas fr~n Norge och Ryssland

Geografisk representativitet: sodra Sverige
S stembeskrivnin :

m ‘=[

/ $’*&gjn i,:. ,,‘ ,’:. ;+ ,’

Anv~ndning av energiresurser och utskipp tiii luff vid anv~ndande av naturgas som bransle i
ett kraftverk.
fdiij@wer@m@&’Y :,.’ ~~‘“ , ‘Pro@ktki% Pwtrwq$ qi’odlrktwl, Prodr.tktion, ,tiviirtdning
.@WWi&Z@’”; :+;: ‘ ‘ >j$”: .;,.: $$a~e “ ‘ .&~~&Jfi&l ,,’;R$&#a~d’2 Rwslaml 3 Xrs?tvetk

F6mybar energivara f&
elprod, kwh

Biobrtinsle 7,4E-06 5,2E-06 5,2E-6 5,1E-06

Vattenkraft 0,00029 2,8E-05 2,8E-05 2,7E-05
Icke fbmybar energivara for
elprod, kwh

Kol 6,6E-05 1,6E-05 1,6E-05 1,3E-05

Naturgas 8,6E-06 3,0E-06 3,0E-06 2,8E-06

Olja 4,6E-06 4,3E-06 4,2E-06 4,1E-06

Kiirnkraft 1,4E-05 3,3E-06 3,4E-6 2,8E-06

F&nybar energivara, kWh

Blobr~nsle 2,4E-07 8,8E-08 8,8E-08 8,1E-08
Icke fbrnybar energivara,
kwh

Diesel 0,000055 2,0E-06 2,0E-06 1,3E-06

Kol 1,3E-05 9,9E-06 9,9E-06 9,9E-06

Naturgas 0,0085 0,041 0,041 0,027

Olja 0,00060 0,0014 0,0014 0,00091

Utsl.4ipp fill Iuft, g

CH4 0,0021 0,074 0,062 0,0090 0,0044

C02 2,6 10,3 10,2 7,8 54,5

co 0,00063 0,0038 1,07E-06 0,0014 0

hc 0,00011 0,00011 0,00011 0,00011

l-icl 4,2E-06 4,1E-06 0,052 4,3E-06

Nz.O 8,3E-06 1,OE-06 1,1E-06 2,6E-06

NO. 0,0043 0,030 0,0082 0,0046 0,044

Partiklar 0,00015 0,00016 0,00017 0,00024

S02 0,00059 0,00037 0,00038 0,00039 0
“-”betyderatt uppgiftsaknas

Kommenta~ Studien avser ett framtidsscenario(~r 2005) dar naturgasn~tet byggte ut, Nordic Gas Grid
(NGG). Naturgasen h~mtas i det scenariot antingen frh norska NordsjOftilten eller fr&’r gasfW i vastra
Sibirien (Ryssland). Ftir norsk naturgas anv$lnds framst specifika data och datakvaliteten bedbms vara god.
Fbr den ryska gasen #r dock datakvaliteten samre. Man har darfbr studerat tre olika altemativ som
kombinerarolika gasutvinnings-och gastransporttekniker.Fall 1 motsvararsamsta scenario, fall 2 motsvarar
ett medelscenariooch fall 3 motsvararbasta scenario.

Totalverkningsgradenfm kraftverket (projekterat kraftverk placerat i Linkbping) antas vara cs 53 ‘Yo.
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12.2 Recommendation

12.2.1 Data

Foljande vtirden rekommenderas vid beskrivning av miljopiverkan vid amkindning av
naturgas som brtisle. Production och distribution beskriver miljophverka.n frii.n
briinslecykelstegen exklusive slutarntindning i forbrtiingsanlaggning. Dtirutover
redovisas miljopi%erkan i%n forbriinning i n~gra olika typer av ;a.nlaggningar. For att
erhiilla total miljophverkan sumrneras Production och distribution och aktuell
anlaggningstyp.

Miljopbverkan frtin naturgasens branslecykel vid anvandning i ett antal olika
anlaggningstyper. (IVL’s rekommendation, baserad ph litteratur beskriven i avsnitt
71\

Icke fornybara energiresurser, kWh

R401ja 0,0023 0,00061 0,0014

~ : E-l

. x x

Kol 0,00032 0,000079 0,000026 - x x

Naturgas 0,016 0,0085 0,041 x x

Karnkraft 0,000014 3,4E-6 - x x

Diesel 0,000055 2,0E-6 x x

ufsiapp till luff, mg
NOX 20 4,3 8,2 49 58 10 28 170

Sox 3,3 0,59 0,38 0,0 0,0 0,0

co 0,63 0,0011 10 10 10 35 1,7

NMVOC 2,6 0,11 0,11 1,0 1,0 1,0 18 4,2

C02 4300 2600 10200 56000 56000 56000 52000 52000

NzO 0,098 0,0083 0,0011 0,50 0,50 0,50

CH4 12 2,1 62 0,10 0,10 0,10 38

Stoft 0,33 0,15 0,17 1,8 ‘1,7

Bensen, g 0,0017

CFC/HCFC o

HCFC-22 5E-05

HCI 0,0063 0,0042 52

HF 0,001

NH3 o

Avfall, g

Farligtavfa[l 0,043

dvrigt avfall 0,39 ‘E
“-” betyder att uppgiftsaknas
“X betyderatt uppgiftenej ar relevant

12.2.2 Motivering

Den naturgas som anviinds i Sverige idag kommer uteslutande fib de danska
Nordsjofdten. Sydkrafts rapport tir den enda som beskriver det systemet, aven om
man i brist pa danska data anviinder norska data for sjalva gasutvinningen. Rapporten
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& av hog LCA-kvalitet och dii.rfor rekommenderas att dessa data anv~ds for
production och distribution i dagslaget.

Om det sker en framtida utbyggnad av det svenska naturgasnatet kommer firmodligen
en stor del av naturgasen att komma Mn Ryssland eller Norge. Gunnarsson &
Skarphagen (1999) har studerat dessa alternative och rapporten bedoms vara av god
kvalitet aven om data for gas Mn Ryssland & behaftade med stora osiikerheter.For en
beskrivning av dessa framtida system rekommenderas diirfir att data fi%n Gunnarsson
& Skarphagen (1999) anviinds enligt tabell ovan. For gas frti Ryssland avser data ett
medelscenario niir det galler miljop~verkan.

Emissionsdata fir Anvandning, jarrvarmeverk, Anvandning, kraf~erk saint
Anvtindning, bostadsanlaggningar & hiirntade fib Bostrom et al. (1998). Dessa data
& nationella medelv~den for de olika anlaggningstyperna, framtagna for att ge
jiirnforbarhet mellan olika briinslen och anlaggningstyper. Siffiorna & de nyaste vi
kunnat firma och sammanstallningen ti.rmycket noggrant genomfird.

Ntir det galler utslapp friin anviindning som fordonsdrivmedel iir dessa data hii.mtade
frti Blinge (1997). Dessa emissionsdata & framtagna av motortestcenter, MTC, ph
uppdrag av Alternativbrtisleutredningen i syfte att skapa forhWanden som ger
rattvisa jiirnforelser mellan olika br&rsleslag. Data for latta fordon har htitats ur
prover enligt den amerikanska FTP-75 korcykeln. Data fir tunga fordon har hti.rntats
ur prover enligt den europeiska ECE R49 korcykeln. Emissionsniviierna som anges &
bedomningar av vad som iir med den i dagslaget basta tillgtingliga tekniken.
Motorema har varit forsedda med trevtigskatalysator.
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teferens Nr 1: The contribution to the greenhouse effect from Publicerad: 1996

the use of ~eat and coal for enem Y (Zetterbera et al, 1SQ

ituderat system: P&erkan pa vaxthuseffekten fr~n anv~ndandet av 1 MJ torv
j~mfort med 1 MJ kol.

;eografisk representativitet: Sverige

Jts/#pp till luff saint p~verkan pa v~xthuseffekfen vid anvdndande av torv som br&VNe fdr

:02,g -2,5910U 8,92.10 8,66.10

N20, g . 6,0010-3 6,00.10- 6,6010-

CH4,g -8,99.10’ 1,oo.1o- -8,9810-

Klimatp&erkan, medel bver 100 &

VO av kol I
80 till 86

Klimatp&erkan etler 100 &a prod

0/0av kol I
61 till 77

; :1
‘-” betyder att uppgift saknas
‘X betyder att uppgiften ej i4r relevant

Kommentar: Anv&?dning motsvarar fdrbr~nning i en anl~ggning med

~irvelb~ddspanna. Klimatp~verkan W ber~knad som den “Radiative forcing’> som

anv~ndningen av 1 MJ torv ger upphov till Wer 100 &. Resultatet har j~mfdrts med
~nvtindningen av 1 MJ kol. Det antas att den brutna delen av den anvtinda torvt~kten
~eskogas efter avslutad brytning. Spannet i klimatp~verkan beror pa var i Iandet
[o~produktionen sker.

Mi/jofaktabok f& br~nslen

13. Torv
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maj 2001

13.7 Referenser

——
Svenska Petroleum Institute/ IVL Svenska Milj5institutet AB

95



Mi@fdrtabok for btinslen

13. Torv
Teknisk bilaga

maj 2001

Referens Nr 2: Greenhouse im~acts of the use of ~eat and Publicerad: 1994
wood for enerqv (Savolainen et al, 1994)

Studerat system: P&erkan PA v~xthuseffekten fr~n production av 1 PJ prim~renergi Migen.
Energik3110rnatorv, kol och naturgas jamfdrs.

Geografisk representativitet: Finland

Utskipp till Iuft saint pdverkan pd v~xthuseffekten vid anv~ndande av torv som brz%sle fdr
energiproduktion.

.IW%@vaikan~er,, ,,:,. , ~~..,,,:~gtalt.,,”‘: ~~
I$il”:bra@s{e~$?.’ ~;”. “”? ,,:? “ ,:.‘<
Utelapptill Iuft

C02, g ej omraknat 1,10102 ej omr~knat

NzO, g ej omr~knat 2,00.10-s ej omr~knat

CH4, g ej omr~knat 4,50.10”3 ej omraknat

Klimatp~verkan, medel over 100&r

0/0av kol
I

Klimatp~verkan efter 100 Are prod

‘h av kol 70 tilli 00

‘h av naturgas llotill 170

“-” betyderatt uppgiftsaknas
“X betyderatt uppgiftenej ar relevant

Kommentar: Vilken typ av ankiggning som avses i Anv&?dning & inte specificerat.
Klimatp5verkan W ber~knad som den “Radiative forcing” som anvtindningen av 1 PJ
torv &iigen har gett upphov till efter 100 &. Resultatet har jamfdrts med anv~ndningen
av 1 PJ kol &ligen. Spannet i klimatp~verkan beror pa vilken typ av torvmosse som
bryts saint hur man anvander torvt~kten efter avslutad brytning. Markeringen ej
omrdknat innebtir att originaldata ar presenterat pa ett s~dant s&t att en omr~kning till
g/MJ bransle krWer en inte obetydlig arbetsinsats, och vi har beddmt det inte vara
motiverat i sammanhanget.
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Referens Nr 3: Torvbransle och vaxthuseffekten (~strand et al, 1997~ Publicerad: 1997

Studerat system: Paverkan pa vaxthuseffekten fran anv~ndandet av 1 MJ torv
j~mfdrt med 1 MJ kol och 1 MJ naturgas.

Geografisk representativitet: Sverige

Utslapp till Iuft saint p~verkan pa v~xthuseffekten vid anvandande av torv som bransle for
energjprociuktion.
Miij0@&v4Tkap, ,pq ~,,; ‘;, Prodtiktiofi uch

MJbMnsle, ‘ <~‘’ distribution
Utslapp till Iuft

C02, g ej omraknat 8,87.10

NzO, g ej omraknat 0,00.10

CH4, g ej omraknat 0,00.10

lKiimatpAverkan, medel over 106& I

%0 av kol 35 till49

‘A av naturgas 57 till 79

Klimatp5verkan efter 100 &’s prod

0/0av kol I -3“-”betyder att uppgift saknas
“X betyder att uppgiften ej ~r relevant

Kommenta~ Rapporten frSljer framst~llningen i Referens Nr 1 i mycket stor
utstrackning. Den kan n~rmast ses som en nagelfarning av den fdrra cl~r man pf~ vissa
st~llen anv~nt sig av data som man anser vara mer korrekta.

Arwdndning motsvarar fdrbrtinning i en ankiggning med pulverbrtinnare. Klimatp3verkan
& beraknad som den “Radiative forcing” som anvandningen av 1 MJ torv ger upphov till
Over 100 ~r. Resultatet har j~mforts med anvandningen av 1 MJ kol oclh 1 MJ naturgas.
Spannet i klimatpi+werkan beror pa var i Iandet torvproduktionen sker. Markeringen ej
omrdknat inneb& att originaldata tlr presenterat pa ett s~dant stMt att en omr~kning till
g/MJ brtinsle kraver en inte obetydlig arbetsinsats, och vi har bedbmt det inte vara
motiverat i sammanhanget.

Rapporten beskriver ett framtida s&Ntatt bedriva torvbruk dar det antas att bade den
brutna delen och den obrutna delen av den anvanda torvt~kten beskogas efter avslutad
brytning. Man r$iknar ocks~ med att produktionen pa den Aterbeskogade myren kommer
att motsvara normalt skogsbruk. Det presenterade resultatet f4r ses som “basta
Mnkbara”, vad det gtiller p~verkan pa klimatet.
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Referens Nr 4: Life cycle assessment of peat utilisation in Publicerad: 1997

Finland (Mtilkki et al, 19971

Studerat system: J~mfdrelse av miljbp~verkan frh torvens br%mslecykelmellan olika
torvproduktionsmetoder.

Geografisk representativitet: Finland

NOX 1,4210-1 1,18.10-1 1,32.10-1

S02 2,3610-S 2,13.10-’ 2,15.10-’

C02 1,1810” 9,38101 9,50.10’

N20 3,78.10-s 0,00.10” 3,78.10”

CH4 -1,87.10’ 0,00.10” -1,87 .10-’

Partiklar 0,00.10” 1,4210-’ 1,42.1O-i

lltel~pp till vatten, g

TP -1,42.10+ 0,00.10” -1,42.104

TN -I,28.10J 9,4510-3 -1,18 .10-S

Fasta amnen 7,56.10-a 9,4510+ 8,51.10-J

NH4-N 1,65.1U$ 0,00.10” 1,65.1O“*

COD -5,20.10’ 2,36.10+ 4,96.10-’

Kommentar: Rapporten gZiller finska fdrh~llanden. Enligt M~lkki bdr dock data vara

applicerbara Wen pa svenska fdrh~llanden.

Data fdr I%oduktion och distribution avser urdikning av naturlig torvmosser brytning med
‘>Tehoturve-metoden” saint beskogning av den brutna t~kten. Tidshorisonten fdr hela

systemet ~r 120 ~r. Medeltransportavst~ ndet fdr torv till fdrbr~nningsanl~ggningen antas
vara 8 roil. De negativa siffroma beror pa att miljbpilverkan & ber~knad i fdrh~llande till
ett referensfall, en orord torvmosse.

Arwndning motsvarar ftkbrtinning i ett kraftvarmeverk, Rauhalahti KW, med fluidiserad
btidd. Den totala verkningsgraden anges vara 85%. El 29% och v~rme 56Y0.
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?eferens Nr 5: lVL-internt material (Bostrdm et al, 1998) Pubiicerad: 1998

Xuderat system: Torveldat f@varmeverk av olika storlek.

3eografisk representativitet: Sverige

3ranskning: Detta material & ingen LCA och har darfor inte granskats pa vanligt sM. IVL
lar internt sammanst~llt generaliserade emissionsfaktorer for olika branslen och olika
brbranningstekniker. Alla data Watt betrakta som nationella medelvarden.

Jtskipp till luff vid anvandande av torv som brdnsle i @rrv~rmeverk.
Miij6pave~~an per Anvan~qi,n,~,. #h@@dqing

NIJ.’briinsl.e.,,~’,’: ~jarrviirmeverk‘Fjt@v~~:v@rk,
,7..’,<, ,,, : ., ,, .,., ‘fitet ~ ~‘$ : ‘, ’,storl ‘.

Utslapptill Iuft, g

NOX 0,074 0,074

Sox 0,15 0,15

C02 103 103

CH4 0,005 0,005

<ommentar: F@rrvarmeverk, /itet avser fbrbranningsanlaggningar rnindre an 50 MW
jar det uteslutande sker vtirmeproduktion. F@rrvarmeverk, Stort avser
‘brbranningsanl~ggningar mellan 50 MW och 300 MW dar det Llteslutande sker
Armeproduktion.

=missionsfaktorerna tir medelvarden fdr de olika fdrekommande fdrbr~nning:;- och
“eningsteknikerna. Eftersom vardena W nationella medelvtirden medfbr det att
~vvikelserna for en specifik anltiggning kan vara stora.
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13.2 f?ekommendation

13.2.1 Data

Foljande vti.rden rekommenderas vid beskrivning av miljop~verkan vid amlindning av
torv som brtinsle. l%oduktion och distribution beskriver miljopiiverkan Min
briinslecykelstegen exklusive slutamkindning i forbr~ingsanlaggning. Diirutover
redovisas miljoptiverkan f%.n forbrMning i tv~ olika typer av fj&rv&-meverk.

NOX 14 74 74

Sox 2,4 150 150

co 100 100

NMVOC 10 10

C02 1200 103000 103000

NzO 3,8 11 6,0

CH4 -190 5,0 5,0

NH3 1,0 1,2

Utslapp till vatten, mg

TP -0,14

TN -1,3

Fasta amnen 7,6

NH4-N 1,7

COD -52

“-” betyderatt uppgiftsaknas
“X betyderatt uppgiftenej ar relevant

13.2.2 Motivering
Data for Production och distribution baseras pa data fib Miilkki et al. (1997)
efiersom det var den enda livscykelanalysen av torv, som inte bara behandlar
vtithusgaser, vi kunde hitta. Rapporten bygger p5 nya data och tir av acceptabel LCA-
kvalitet. Studien galler dock finska forhiillanden, men dessa iir mycket lika svenska
forhWanden enligt MWdci (1998)* och Pettersson (1998)**, varilor data arises galla
aven svensk torvproduktion.

Emissionsdata for Anvandning, fiarrvarmeverk ~ hiimtade friin Bostrom et al. (1998).
Litet avser anlaggning <50 MW och stort avser anlaggning mellan 50 MW och 300
MW. Dessa data * nationella medelv~den fir de olika ardaggningstyperna,
fiamtagna for att ge jii.mforbarhet mellan olika brii.nslen och ardaggningstyper.
Siffiorna & de nyaste vi kunnat firma och sarnmanstallningen tir mycket noggrant
genomford.
For niirmare information om br~sledata, verkningsgrader etc., se redovisningen
respective referens ovan.

*Helena MW&, WT. Korrespondens via e-mail 30/6 -98
** Reidm pefiersson, Svenska tomproducen~~reningen. Muntlig komunikation 817-98, tel 044-71402

av
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14. f /?eferenser
Referens Nr 1: Livscvkelanalvs av etanol ur sorterat hushalls- Publicerad: 1996

avfall med starksvrahvdrolvs (Finnveden et al, 19941

Studerat system: V3rmeproduktion av hush~lisavfaii

Geografisk representativitet: Hdgdalens avfaiisforbranningsanidggning, Stockhoim

‘m‘~Arwa@dn ‘ ‘ .. :.:.... . :.

* = ej reievant fbr detta br2msle

F&brukning av naturresurse~ utsl~pp tiil Wt, utskipp till vatten saint production av
restprodukter vid anvandande av hushillsavfall som bransle i ett @Vrvarmeverk.
*iljbp&verk&n’@er Piodtildion ,OCA
NU :bransle ~~,~~,,; ~:xlist?ibution
Energift)rbrukning, MJ

Terrnisk energi 1,26.10-’

El 4,51.104

Resureforbrukning, g

Diesel/Eldningsolja 1,90.10’

Kol 1,63.10“1

Utslapp till Iuft, g

NOX 7,84104 4,00.10’

S02 1,16.10-J 2,00.10-Z

co l,ll.lO+

Stoft 1,30.10’ 5,00-10+

HC 1,20.10+

C02 1,47.10“ 2,0010’

NzO

CH4 4,51.106

Dioxiner l, OO.lO-U

HCI 1,0010’

Hg 1,80.10-3

Cd 5,0010-’

Pb 6,0010+

Cu 6,0010-5

Cr - 1,001 o-a

Utsiapp till vatten, g

Hg 1,16.10-’

Pb 1,39.1O*

Cd 2,78.10-*

Cr 2,43.10-’

Prod. av restprodukter

Avfall, totalt, g
I

1,5110’
I

Kommentar: Denna iivscykeianaiys ing& som ett deisystem i ett stdrre studerat system for
etanoiproduktion. Siffrorna W specifika for Hbgdaiens avfaiisfbr!br~nningsaniaggning i
Stockhoim. Medeitransportstr~ckorna fdr insamiing/transport tiii HOgdaien saint transport av
aska tiii deponering ar 30 km vardera.

——
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Referens Nr 2: Life Cycle Assessments and Solid Waste- Publicerad: 1998

A guideline for handlina waste dis~osal in LCA C3undcwist,1998)

Studerat system: Fbrbr3nning av hushallsavfall

Geografisk representativitet: Sverige

Granskning: Denna rapport ar ingen LCA och har darfor inte granskats pa vanligt satt.
Rapporten presenterar metodik och data for avfallshantering i LCA-sammanhang.

Utskipp till WI och production av aska och slagg vid anv~ndande av avfall som brt%?slefor
varmeproduktion.
~Mil~@iw$!rkafi .PE% Anvandn&@,
Md tifansle ,. $larmeverk .,.
Utslapptill Iuft, g

NOX 7,2510’

S02 4,591 o-z

co 1,40.10’

Stoft 1,65.10’

HC 0,00.10”

C02 2,75.10’

NzO 0,00.10”

CH4 0,00.10”

Dioxiner 1,01.10-’

Prod. av aska och slagg

Flygaska 3,30.10-’

Slagg 1,61.101

Kommenta~ Emissionsfaktorerna tir medelvtirden fr~n de 22 avfallsfbrbrtinnings-
anlaggningar som firms i Sverige.
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Referens Nr 3: lVL-internt material (Bostrom et al, 1998} Publicerad: 1998

Studerat system: Avfallseldat fjarrvarmeverk av olika storlek.

Geografisk representativitet: Sverige

Granskning: Detta material & ingen LCA och har d~rfor inte granskats pa vanligt satt. IVL
har internt sammanst$dlt generaliserade emissionsfaktorer for oliki~ branslen och olika
fdrbr~nningstekniker. Alla data & att betrakta som nationella medelvarden.

Uts/~ till tuft vid anvandande av avfall som bransle i @rv2rmeverk.

~
NOX 0,069 0,052

Sox 0,044 0,058

C02 23 23

CH4 0,0005 0,0005

NzO 0,006 0,004

NH3 0,002 0,003

co 0,045 0,03

NMVOC 0,0016 0,0015

Kommentar: FjtWvtWmeverk, Met avser forbr~nningsanl~ggningar mindre 2m 50 MW
dar det uteslutande sker varmeproduktion. Fjelrrvarmeverk., Stort avser
RXbranningsanlaggningar mellan 50 MW och 300 MW d& det uteslutande sker
Wrmeproduktion.

Emissionsfaktorerna & medelvarden for de olika ft)rekommande ftkbrtinnings- och
reningsteknikerna. Eftersom v~rdena & nationella medelvtirden medfdr clet att
awikelserna for en specifik anlaggning kan vara stora.
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!eferens Nr 4: Miliodeklaration av el och fiarrvarme Publicerad: 1999

JNME, 1999)

v . . . . ------

ituderat system: El och fj2mv~rme producerat med gummiflis

ieografisk representativitefi sbdra Sverige
;v~tem hmskrivn in Dokumentationskvalitet:

iA.ia3*+*m I [ Fxternt Qranskad
4 S+.&emdefmiering
~ ‘ Tran4arehs
4 FunktiaTsellenhe{
4 .Allokering
4 “O*kerhefer A

%ergianv3ndning och utsldpp till luff for gummiflis som br~nsie i kraftv~rmeverk.
iWjt@verkc@p6r “‘1 ?r~ktion,qch ““?ov~n~ri~~;!
&f b@@[e “;:,. ‘;’; distribution “Kmmfi@e*

i
?nergi, MJ

“otalt 0,019 x

!missioner till Iuit, mg

lox 32 55

:02 1600 81000

:0 5,4 20

;02 5,7 40

120 0,03 3

E+EEEl
-“ betyder att uppgift saknas
X betyder att uppgiften ej ~r relevant

(ommentec Studien galler Norrkbping Milj5 och Energis el och Wrneproduktion vid HandelWerket i
iorrk5ping.Den gummiflissom anv~ndssom br~nsled~r importers fr~n Tyskland och Holland med bat och
?stbil. Specifika data for ankiggningen har anv~nts i s~ stor utstrackning som mdjligt. Os~kerhet i data firms
r~mst for emissioner och energif&brukning vid b~ttransporter saint f& bearbetningen av gummid~ck till flis.

/erkningsgraden ftk krafhkwmeverket antas vara cs 88 %.
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ieferens Nr 5: Life Cvcle Assessments of Enemv from Solid Publicerad: 2000
Waste (Finnveden et al, 2000\

ituderat system: Systemstudie med olika scenarier fdr omhandertagande av fast avfall.

;eografisk representativitet: Sverige

?apporten ar en systemstudie for samh~llet i stort d~r man studerar miljokonsekvenser av
Ilika strategies fdr avfallshantering. Detta innebW att det & ett mycket komplext system som
Ieskrivs och det gar inte att har kortfattat redovisa data for miljbp~verkim fr~n anv~ndning av
vfall fdr el- och v~rmeproduktion. Darfor redovisas har ist~llet en del av de slutsatser man
ommit fram till med tonvikt pa de resultat som galler energianvandning och utsl~pp av
axthusgaser.

IIand de overgripande slutsatserna kan n~mnas att ~tervinning i allmanhet framst~r som det
Test fordelaktiga alternative for avfallshantering. Ett viktigt undantag galler plast da
itervunnen plast anv~nds for att ersatta impregnerat virke, i det fallet ~r resultaten mer
~etydiga. En annan slutsats ~r att fbrbranning i allmanhet framst~r som mer fbrdelaktigt an
Ieponering, men Wen h~r firms undantag. Resulatten indikerar allts~ att avfallshierarkin i de
esta fall & anvandbar som en tumregel; materiak%ervinning bdr prernieras fbre ftkbr~nning
ned deponering som ett sista alternative.

——
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Referens Nr 6: Svstemanalvs av energiutnyttiande fr~n avfall Publicerad: 1999

- utvarderirm av ener~i, milio och ekonomi (Sundqvist et al, 1999)

Studerat system: Systemstudie med olika scenarier for bantering av kommunalt avfall.

Geografisk representativitet: Sverige

Rapporten &ir en systemstudie fbr samhallet i stort dtir man studerar energimassiga,
miljom~ssiga och ekonomiska konsekvenser av olika system fdr bantering av kommunalt
avfall. Detta inneb~r att det & ett mycket komplext system som beskrivs och det g~r inte att
h& kortfattat redovisa data fdr miljdp~verkan fr~n anv~ndning av avfall for el- och
varmeproduktion. D~rfOr redovisas har istttllet en del av de slutsatser man kommit fram till.

Studien visar att minskad deponering till formh fdr ett dkat utnyttjande av energi och material
i avfall ar positivt fran sL%vZdmiljdm~ssig och energimassig som samh~lisekonomisk synpunkt.
Denna slutsats innebar att deponering av energiinneh~llande avfall ska undvikas i stbrsta
mdjliga utstrackning p g a det l~ga energi- och materialutnyttjandet och den miljop&erkan
som erh~lls vid deponering.

FWbr~nning bdr utgdra en bas i avfallssystemet for de kommuner som studerats, Wen om
avfallet m~ste transporteras till en regional anl~ggning. Da avfallet WI tir insamlat har tiven
l~ngre regionala transporter Iiten betydelse, under foruts#tning att transporterna genomfbrs
pa ett effektivt satt.

Vid jamfdrelse mellan material~tervinning och fdrbranning, saint mellan biologisk behandling
och forbranning, har inga entydiga slutsatser kunnat dras vad galler miljdpiwerkan. Det firms
fdrdelar och nackdelar med alla metoder.
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14.2 t?ekomrnendation

14.2.1 Data

Foljande viirden rekommenderas vid beskrivning av miljopiwerkan vid anv2indning av
avfall som brtisle. Production och distribution beskriver miljop~verkan fr5n
brtislecykelstegen exklusive slutanvtindning i forbriinningsanlaggning. Dtirutover
redovisas milj opiiverkan fi$m forbrting i Anvandning, Varmeverk. For att erhUla
total milj opziverkan summeras Production och distribution och A!nvdndning,
Varmeverk.

Miljopdverkan ji%n branslecykeln for avfall vid anvandning i varmeverk. (IVL’s
rekommendation, baseradpii litteratur beskriven i avsnitt 14.1.)
M[tj@verkan per Prodoch,distr ,Pr+:och disti, +w F@rv&me-, Anv FjWn&rne- Anv Fj&rwWne-
?&&awe’ HushMsqvWi ~~Gum’miflis :’:,werk,@s*,

*
=

yerk, ,stort verk, stort,,, ,.,
,;. tiush~l~avfaii Hush&llsavfall Gummiflis

Energiforbrukning, MJ
1 I

Termisk energi I 0,013 I --
El I 0,00045 I --1 I
Totalt 0,019

Resursf&brukning, mg --I I

Diesel/EIdningsolja I 190 I *-t
Kol 160

Utslapp till Iuft, mg

NOX 7,8 32 69 512 55

Sox 1,2 5,7 44 518 40

co 0,11 5,4 45 :,0 20

NMVOC 0,12 1,9 1,6 1,5 2

C02 1500 1600 23000 23000 81000

NzO o 0,03 6,0 4,0 3

CH4 4,510-3 0,24 0,50 0,50

Stofl 1,3 1,7 5

NH3 o 2,0 3,0 0,43

Dioxiner o

HCI o

Hg o

Cd o

Pb o

Cu o

Cr o

Uts12ipptill vatten, mg

Hg 0,00012

Pb 0,0014

Cd 2,8.10’

Cr 0,00024

Prod. av restprodukter, mg

Avfall, totalt

“-” betyderatt uppgiftsaknas
“X betyderatt uppgiftenej ar relevant
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14.2.2 Motivering

Data for Production och distribution for hush~llsavfall baseras Finnveden et al.
(1996). Den tir av hog kvalitet och siffrorna fiir arises vara trovii.rdiga. Rapporten
studerar Hogdalens avfallsforbr~ingsanlaggning i Stockholm specifikt. det firms tvii
nyare LCA-rapporter om energiutvinning ur hushhllsavfall (Sundqvist et al, 1999 saint
Finnveden et al, 2000) men de studerade systemen i dessa & .Qikomplexa att det inte
gti att presentera data for en specifik avfallskedja htir. Slutsatserna frti dessa studier
redovisas kortfattat under respective referens.

Siffiorna for Production och distribution for hush/illsavfall galler ett system diir
medeltransportavsttidet & 30 km. Om det aktuella transportavsttidet iir mycket
storre eller mycket mindre m&ste detta tas hiinsyn till.

Emissionsdata fir Anvandning, fiarrvdrmeverli Hushhllsavfall & h&ntade fifm
Bostrom et al. (1998). Dessa data tir nationella medelvarden for de olika
anlaggningstyperna, framtagna for att ge jtiforbarhet mellan olika briinslen och
anlaggningstyper. Siffrorna & de nyaste vi kunnat firma och sammanstallningen tir
mycket noggrant genomford. Fjarrvarmeverk, litet avser anlaggning <50 MW och
fiarrvarmever~ stort avser anlaggning melkm 50 MW och 300 MW.

Data for biide production och distribution sarnt anvtindning av gummiflis fitin
gurnmidack och annat gummiavfall baseras pa NME (1999). De avser specifikt
Norrkoping Miljo och Energis system for anvtindning av gummiflis som bransle i
Hiindeloverket, Norrkoping. Forbriinningsdata friin NME (1999) sttimrner val overens
med data i Bostrom et al (1998).
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15.7 l?eferenser

Referens Nr 1: Jamforande analvs av woducerade ra~porter Publicerad: 1996
krirm Iivscvkelanalvser av drivmedel, (Blinqe, 1996}

Studerat system: Etanol framstallt av groda och som drivmedel for tunga fordon(lbuss)

Geografisk representativitet: Sverige

Granskning: Denna rapport&i sig en granskning av ett antal Iivscykelanalyser av drivmedei.
Blinge har granskat de olika rapporterna enligt kriterier Iiknande dern som beskrivs har i
kapitel 1. Utifr&n denna granskning bedt)mer han vilken rapport som b~:;t beskriver production
och anvandning av ett aktuellt drivmedlet i Sverige idag. Vi har gjort stickprov for att se hur v~l
Blinges uppfattning om rapporternas kvalitet stammer overens med v&, och har kommit fram
till att overensstammelsen tir god. Darfor presenteras h~r siffrorna fr?m den rapport Blinge
bedomer som mest aktuell for etanol utan att vidare granskning av de olika rapporterna gjorts.
Fdr etanol framstallt med grdda(vete) som ravara bedbms Ecotraffic (1992) vara mest
relevant,

Energiforbrukning och utsl~pp tili hIft vid anvandande av etano/ framsta//t av groda sorn
drivrnedel i buss.- Siffrorna hamtade w Ecotraffic (f 992).
@@@ave”rkanper Prod,ti~loh CM Amrand~ing,
WI briirisle : distrWWii “~ tung~ tordon
Energiforbrukning, MJ

totalt 1,46.10” x

Utslapp till Iuft, g

NOX 2,7310’ 6,56.10’

Sox 2,30.10’ 3,00.10-Z

co 2,03.10”’ l,03.lrY

HC 9,10.10’ 3,68.10’

C02 3,20.101 2,00.10’

NzO

CH4
1

Partiklar

“-” betyder att uppgift saknas
“X betyder att uppgiften ej ~r relevant

Kommentaru
Studien beskriver odling, skdrd, transporter, produktionsuppgifter hamtade lk~n svensk
rapport om fbrutsattningar fbr att uppfora en fullskalig etanolproduktionsanltiggning (vete som
r~vara och med balm som tillsatsenergi) baserad p2r framst spannrn~i och fdrbr~nning i
etanoidriven stadsbuss.

——
Svenska Petroleum Institute/ IVL Svenska Miljdinstitutet AB

109



Milj6faktabok fir btinslen

15. Et.anol
Teknisk bilaga

maj 2001

Referens Nr 2: Livscvkelanalvs av drivmedel (Blirwe, 1997) Pubiicerad: 1997

Studerat system: Etanol framst~llt av sulfitlut som drivmedel for tunga fordon(lastbil)

Geografisk representativitet: Sverige

EnergifiSrbrukning och utsl~pp till Iuft vid anvandande av etanol som drivmedel i tunga
fordon(/astbi/).
MfljfipAYedi**’per . Zi@d@@q,qch A@R@d@j& ~ #@vandningJ
:@ Lb@n#ie”””~~:“’?: ~ CMriiiution ‘ ~ ‘%rigafordbi’”: ‘l@tfa.fordon,E35
Energif6rbrukning, MJ

totalt 1,7710-’ x x x

varav drivmedel x x x

Utsiapp till Iuft, g

NOX 2,49.10-’ 4,44.10’ 2,7910-2 1,75.10”L

Sox 8,9010+ 0,00.10” 8,90.10” 2,00.10”

co 6,76.104 l,ll.l O-Z 1,5710’ 3,10.10-’

HC 9,07.104 2,22.10’ 2,62.10’ 2,09.10’

C02 2,84.10” 0,oo.1o” 7,04.10’ 1,11.10’

NzO

CH4

Partiklar 2,24.104 2,22.10’ 1,80.10-S 1,80.10-5

“-” betyder att uppgifi saknas
“X betyder att uppgiften ej W relevant

Kommenta~ Roduktion och distribution beskriver etanolproduktion fr~n sulfitlut, den
enda inhemska produktionen av drivmedelsetanol som firms i Sverige idag.
Produktionen sker endast vid MODO’Sfabfik i ornskbldsvik. Allokefing Pa biprodukter
sker m.a.p. energiinnehW.

Anvtindning, funga fordon avser renetanoldrift. Anvdndning, Ma fordon ar redovisat for
blandbr~nslena E5 (5% etanol, 95% bensin) och E85 (85% etanol, 15% bensin).
Emissionsdata for Hta fordon galler fordon av ~rsmodell -93 till -96, och fbr tunga
fordon g~ller &smodell -90 till -96.

Fdr att r~kna ut emissioner per fordonskilometer anges fdljande

energifdrbrukningssiffroc
Personbil: 2,86 MJ etanol/fordonskilometer
Buss: 14,07 MJ etanol/fordonskilometer

Svenska Petroleum Instiiutet / IVL Svenska Mi~6institutet AB

110



15. Etanoi
Mi/jofikfabo,k for btinslen

Tekn,isk bilaga
rnai 9nn4

iReferens Nr 3: LCA-analw av spannmalsbaserad woduktion av Publicerad: 1996
etanol for bussdrift i iamfdrelse med dieseldrift (Almemark et al, 1~

Studerat system: Etanol framstallt av spannm~l som drivmedel fdr tunga fordon(stadsbuss).
Geografisk representativitet: Sverige

Dokumentationskvalitet:
!R&rnt ar*Askarl 1, . ..... ..... .. ... ... .

4 I Sy!iiteirldefiniering
~ I Trarrsparens

‘neil enhet

, 1

Resureforbrukning, g

raolja 1,3910’ 2,0110” x

naturgas 1,08.1O“ 8,76.10-1 x +
kol 6,1910’ x

torv 1,9610’ x

uran 2,0610”’ x

bergsalt 1,1310-Z x

apatitmalm 2,7310’ x

kaliumklorid 2,6810’ x

Utslapp till Iuft, g

C02 4,3310’ 7,7310U 0,00.10”

NOX 1,47E-1 8,76E-2 5,2310-1

S02 1,70.10-’ 6,70.10-6 0,00.10”

co 1,70E-2 1,65E-2 5,1510’

CH4 6,7010-’ 5,67.10”3 0,00.10”

N20 3,30.10-2 0,0010”

HC 4,64E-3 3,61E-3 5,15.10-s

part 1,44E-2 5,88E-2 2,58.10-S

UtsI~pp till vatten, g

COD 1,08.10-’ x

BOD7 7,22.10’ x

Susp 7,22.10-” x

TN 2,99.10-’ x

P 7,73.10” x
1 I I

Cd 7,73.10’ x
1

‘-” betyder att uppgift saknas
‘X betyder att uppgiften ej ar relevant

<ommentac Ufgi?mgsfa//inneb~r storskalig etanolproduktion fr~n normalvete med fossila br~nslen a,chel till
transporter och processenergi. Processdata W baserade pa en offererad anlaggning. MedeltransportavstAnd
mges till 30 mil fbr vete och 5+50 mil fbr etanolen med bil respective tag.
>ata for produktionsalternativet Agroefarro/fir baserade pa den anlaggning fdr etanolproduktion som
4groetanol AB planerar att uppfbra i Norrkbping, med produktionsstart2000, Det inneb~r stomkalig
Aanolproduktionfr~n normalvete med biobr~nslebaserad processenergi i form av tr~ med fukthalt 300/’.
%ocessdata ~r baserade pa Agroetanols projektering. En enda fabrik antas betj~na hela Iandet.
bledeltransportavst~nd anges till 5 mil for vete och 30 mil fbr etanolen, ant med bil. Allokering pa biprodukter
sker m.a.p. energiinneh~ll.
=nergifbrbrukningen fbr buss anges vara 19,4 MJ etanol/km.
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teferens Nr 4: A Life-Cycle Assessment on Ethanol Fuel from Publicerad: 1999

Wine (Ericson & Odehn, 1999\

ltuderat system: Etanolbransle (ETAMAX D) for bussar, baserat pa bverskottsvin
Sydeuropa

;eografisk representativitet: Sverige
Dokumentationskvalitet:

m4MW’Kmsfwd :,{,: ;’

fr2m

%ergianvandning och utsl~pp till Iufl for etanolbransle baserat pd Werskottsvin fr~n

liomass, MJ 0,23 0,23 0

>oal,MJ 0,019 0,00086 0

>rudeoil, MJ 0,82 0,28 0

%spes, ton 0,42 0 0

tatural gas, MJ 0,37 0,21 0

Jraniumore, g 1,7 0,0015 0

rotait, MJ 1,6 1,1

:missioner till luff, g

>0 0,086 0,026 0,099

ic 0,056 0,026 0,013

~ox 0,60 0,31 0,37

~atilcles 0,030 0,015 0,0032

302 0,26 0,14 0

(ommentw Ink/ vinoding i data ovan inneb~r att mi~tip&erkan fr~n odlingen av vinet ~r medtagen i
)er~kningen. Exk/ vinoding inneb~r att Werskottsvinet betraktas som ett “avfall”, d v s ses inte som en
jrivkraft fdr att odla vin, och mi~bp~verkan frzln vinodlingen #r d~rmed inte medtagen i ber~kningen.

~nergiinneh~llet fbr etanolbrtinslet antas vara 26,8 MJ/kg. EnergifWbrukningen vid kOrning av en stadsbuss
rotas vara 18,2 MJ/km.
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Ieferens Nr 5: Livscvkelinventerinq for bensin och bensin med 5 0/0 Publicerad: 2000

etanolinblandnirw (Gartmeister, 2000]

ituderat system: Bensin med 5 0/0 etanolinblandning (E5) som bransle
Jamforelse med vanlig bensin.

ieografisk representativitet: mellersta Sverige

fdr personbilar

%ergianvandning och utslapp till luft fiY E5, dtir
‘tanolen antas vara tillverkad avs annmdl.

~
!nergi

‘otalt 0,12 x

;missioner till luff, g

lox 0,22 0,047

iox 0,14 0

;0 0,21 0,68

:02 14 67

120 0,0012 0

:H4 0,014 0,0028
X betyderatt uppgiftenej ~r relevant

;ommentac Etanolen som blandas i bensinen till 5 ‘A antas vara baserad P4 spannmal och tillverkad vid
igroetanolsfabrik i Norrk6ping.Allokeringav milj~p~verkanhar gjortsetler olikaprodukteremassa.

)ata fbr production och distribution stammer d~ligt med data presenterade i Blinge et al (“1997), trots att de till
tor del ~r baserade pa samma k~llor.Orsakentilldetta har intekunnatutredas.

Inergifdrbrukningen vid k&ning av personbil antas vara 3,55 MJ/km.
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15.2 Recommendation

15.2.1 Data

Foljande viirden rekommenderas vid beskrivning av miljopiiverkan vid anvtidning av
etanol som brtinsle. En indelning har gjorts utiiliin vilken produktionsmetod som
am+i.nds for brtinslet. Production och distribution beskriver milj opiiverkan frti
brhslecykelstegen exklusive slutanviindning vid fordonsdrift. Diirutover redovisas
miljopiwerkan fib forbr&-ming vid fordonsdrift i Anvandning. For att erhiilla total
miljop~verkan summeras Production och distribution och Anvandning.

Miljoptiverkan fibn branslecykeln for etanol. (IVL’s rekommendation, baserad pti
litteratur beskriven i avsnitt 15.1.)
MiljOp4Yed& @ ‘‘” ~~ Anvandnin&,, .Ar@nfiningl bnvi%dnjn~, ;
f!EJbRinele j,, : tinge fofd~” - k%tafordq F!$ W@ fordop, E65
:>;<) “ “ .<. ~,,,,.,, ~.,,,,, ‘: “ .;’,,~:..f:;,,:.,,,.,
energiforbrukning, MJ

totalt 0,52
I

1,1 x x
I

x

resureforbrukning, mg

raolja 2000 x x x

naturgas 880 x x x

kol 62 x x x

torv 20 x x x

uran 0,021 x x x

bergsalt 11 x x x

apatitmalm 27 x x x

kaliumklorid 2,7 x x x

uteliipp till Iuft, mg

NOX 88 310 440 28 18

Sox 6,7 140 0 8,9 2,0

co 17 26 11 160 310

NMVOC 3,6 26 22 26 21

C02 7700 17000 0,0 70000 11000

NzO 33

CH4 5,7

part 59 15 2,2 1,8 1,8

utelapp till vatten, mg

COD 110 x x x

BOD7 72 x x x

suspenderatmaterial 7,2 x x x

totalkvave 300 x x x

fosfor 7,7 x x x

kadmium 0,00077 x x x

“-” betyderatt uppgiftsaknas
“X betyderatt uppgiftenej & relevant
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15.2.2 Motivering

Rekommendationerna ovan galler for de tmi olka varianter av drivmedelsetanol som %
aktuella for svenska forh~llanden i dagslaget. Det tir etanol baserat p5 spannnxil saint
etanol producerat av overskottsvin friin Sydeuropa. Agroetanols fabrik for etanol frti
spannnid berNcnas togs i drift under forsta halvhet 2001. Den (etanolen .kommer att
amlindas for att blandas i bensin till 5 O/O. Den absolut storsta delen av
etanolanviindningen i Sverige har dock hittills tackts av importerad etancd tillverkad
av overskottsvin.

Data for etanol frtin spannmiil & hiimtade ur Almemark et al. (1996) och galler
Agroetanols fabrik i projekteringsstadiet. Rapporten & av hog LCA-kvalitet. Det firms
en nyare rapport (Gartmeister, 2000) som studerar just det i%rdiga liiginbkmdade
drivrnedlet E5 baserat pa Agroetanols fabrik. Data frzin den rapporten omdmat till
miljop~verkan per MJ briinsle skiljer sig dock vasentligt Win andra referenser och vi
har inte kunnat utreda orsaken till detta. Dii.rfor kan vi tyvtlrr inte rekommendera att
anviinda dessa.

Data for etanol fitin overskottsvin ti hiirntade fi%n Ericson & Od6hn (199I9) eftersom
det & den enda studien som behandlar den processen. Rapporten & av hog LCA-
kvalitet. Data i rekommendationen avser det produktionsscenario som @. inkluderar
miljopiiverkan fib vinodlingen pii grund av att man ser overskottsvinet som en

@rodukt, inte en @rodukt. Orsaken till att det sker en overproduction av vin & i
sin tur en foljd av europeisk jordbrukspolitik. Alternative till detta i Ericson & Odd-m
(1999) tir att rtikna med att overskottsvinet i% btia lika stor del a.v miljopherkan per
viktenhet fib odlingen som det f~diga vin som sedan saljs. Biida alternative
beskrivs pa sid. 110. Ett ytterligare altemativ som kanske bade writ mer rattvisande
bade kunnat vara om miljobelastningen friin odlingen fordelats efter ekonomiskt
vtide. Vii.r bedornning & att det valda altemativet ger en underskattning av
miljopherkan, men att det & det altemativ som Iigger narmast en ekonomisk
allokering av miljobelastningen och d~ed iir att betrakta som det rimligaste
altemativet.

Ericson & 0d6hn (1999) inkluderar miljopiiverkan I%% de fossilbaserade
tlindforbattrare och denatureringsmedel som blandas i till totalt cirka 10% (7Y0 resp.
3%) i den renetanol som am%nds i tunga fordon, men det gor inte Almemark et al
(1996).

Anvandning, tunga fordon avser renetanoldrift. Anvandning, latta fordon 2iiredovisat
for blandbriinslena E5 (5$Y0etanol, 95% bensin) och E85 (85% etanol, 15% bensin).
Emissionsdata ii.r fkuntagna av motortestcenter, MTC, pa uppdrag av
Altemativbrtisleutredningen i syfte att skapa forh~llanden som ger rtittvisa
jtirnforelser mellan olika brfisleslag. Emissionsdata for latta fordon galler fordon av
5rsmodell -93 till -96, och for tunga fordon gi=illertismodell -90 till -96.

OBS ! Data for Production och distribution ovan galler i biida fallen ren etanol som
anviinds som dieselersattning i tunga fordon. Vid anvtindning av bkmdbrtisle som
bensinersattning i Iatta fordon, t. ex. E85, kan man approximera data for Production
och distribution av E85 genom att multiplicera motsvarande data for eta.rml med 0,85
saint multiplicera motsvarande data for bensin med 0,15 och sedan addera dessa
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produkter. Dessa data kommer da att galla ett system d% det inte sker ytterligare
emissioner eller resursforbrukning vid blandningen av brfislena, till exempel om
blandningen sker direkt vid tankning. For data frii.n Ericson & Oddm (1999) kommer
en s&km approximation ock%i att innebtira att miljobelastningen fr5n tiindforbattrare
inkluderas, vilket inte iir korrekt for bensinblandninga.r.
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Referenser

Referens Nr 1: Jamforande analvs av woducerade ratworter Publicerad: 1996
krinq Iivscvkelanalyser av drivmedel, (Blinqe, 1996\

Studerat system: Anvandning av RME som bransle i stadsbuss (utan !katalysator).

Geografisk representativitet: Sverige

Granskning: Denna rapport&i sig en granskning av ett antal Iivscykelanalyser av drivmedel.
Blinge har granskat de olika rapporterna enligt kriterier Iiknande dem som beskrivs har i
kapitel 1. Utifr2m denna granskning bedomer han vilken rapport som bdst beskriver production
~ch anvandning av ett aktuellt drivmedlet i Sverige idag. Vi har gjort stickprov for att se hur vtil
Biinges uppfattning om rapporternas kvalitet st~mmer overens med v~r, och har kommit fram
till att overensstammelsen ar god. Darfbr presenteras h~r siffrorna fkm den rapport Blinge
beddmer som mest aktuell for RME utan att vidare granskning av de cdika rapporterna gjorts.
For RME bedoms Celsius (1994) vara mest relevant.

Fdrbrukning av naturresurseq utslapp till luff, utsl~pp till vatten vid prociuktion saint
m%indning av RME i stadsbussar. Siffrorna htimtade w Celsius (1994).
MiljopWeikan piir’ :F%@uktion ‘u~h:‘ Wvihid,ning;
MJ bransie ,, diistiibtition tunga fo?don,
Energiforbrukning, MJ
totalt I 0,48 I x

I I

Utslapp till Iuft,g
NOX 2,0610’ 8,94.10-’

Sox 1,00.1o-z 0,00.10”

co 3,60.10-Z 9,9010-’

HC 3,2010”Z 2,00.10-s

C02 2,99.10’ 0,00.10”

NzO 5,00.10-’ 0,00.10”

NH3 6,40.10-Z

CH4 5,4010’ 0,oo.1o”

Partiklar 1,00.102 1,40.10’

Utslapp till vatten, g

Olja (aq) 1,00.10’ x

N (aq) 6,70.101 x

P (aq) 1,1O.IOZ x

Kadmium 1,80.10-3 x

‘-” betyder att uppgift saknas
‘X’ betyder att uppgiften ej ~r relevant

Kommenta~ Beskrivning av odlingsfdrberedelser och s~dd, skdrd, transport, pressning,
Omfdrestring, distribution, fdrbr~nning. Energiforbrukningen f& buss anges till
14,6 MJ RME/fordonskilometer.
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Referens Nr 2: Livscvkelanalvs av drivmedel (Blinqe, 1997\ Publicerad: 1997

Wuderat system: RME som drivmedel fdr kitta och tunga fordon

Seog rafisk representativitet: Sverige

Energifdrbrukning och utsl~pp till luff vid anv~ndande av RME som cirivmedel i /Mta och tunga
Fordon.
Miijqsayptlqti:wer.,. :.:~~~~yd~iw;’ ~
~J I@insle !<” tffhgajfordon
Energiforbrukning, MJ

totalt 3,0010’ x x

varav drivmedel 2,50,101 x x

Utslapp till Iuft, g

NOX 8,10E-02 2,88E-01 8,33E-01

Sox 1,80E-02

co 2,00E-02 1,64E-01 I, IIE-02

HC 3,10E-02 2,06E-02 1,12E-02

C02 9,001 0“0 O,oo.1o”o 0,00.10”0

NzO 6,70E-02

‘CH4 3,10E-02 .

Partiklar 2,00E-03 2,06E-02 I, IIE-02

“-” betyder att uppgift saknas
“X betyder att uppgiften ej ar relevant

Kommenta~ Vld produktionen av br$inslet har en fbrdelning av miljbbelastningen skett pa
olika biprodukter som ocks~ genererats. Denna allokering tir baserad pa energiinneh~llet i
produkterna. Emissionsdata for kttta fordon galler fordon av ~rsmodell -93 till -96, och for
tunga fordon gtiller ~rsmodell -90 till -96.
Fdr att rakna ut emissioner” per fordons~lometer anges fdljande ener9i-
fdrbrukningssiffror

Personbil: 2,433 MJ RME/fordonskilometer
Buss: 14,07 MJ RME/fordonskilometer

Svenska Petroleum Institute/ IVL Svenska MiljOinstitutet AB

118



,Mi@faktabc)k for btinslen

16. RME
Teknisk bilaga

ma] 2001

16.2 Recommendation

16.2.1 Data

Foljande vtirden rekornmenderas vid beskrivning av miljopiiverkan vid anvtindning av
RME som brtinsle. Production och distribution beskriver miljopilverkan fifm
briinslecykelstegen exklusive slutanvz%xlning vid fordonsdrifl. For att erh~la total
miljop~verkan sumrneras Production och distribution och aktuell Anvandning.

AIiljopciverhwn frdn branslecykeln for RAZE. (IVL’s rekomrnendation, baserad p&
litteratur beskriven i avsnitt 11.1.)
yiq@&verkan!per<, >$~ypnd?hlg,: Anviin,dni~g,
#1/lJ+x%@e :‘ ‘~

4
““lattafm=doli :tu,n,ga’$orclon

Energif&brukning, MJ

energi, totalt 0,30 x x

Utslapp till Iuft, mg

NOX 81 290 830

Sox 18

co 20 160 11

NMVOC 31 21 11

C02 9000 0,0 0,0‘-i

, 1

CH4 I 31 I i, 1

Partiklar 2,0 21 11

Utsiapp till vatten, mg

Ofia (aq) 1,0 x x

N (aq) 670 x x

P (aq) 11 x x‘i1 1 I

Kadmium 0,018 x x
1

“-” betyderatt uppgiftsaknas
“X betyderatt uppgiftenej ~r relevant

16.2.2 Motivering

Siffior pii emissioner till lufi vid Production och distribution & hiimtade frh Blinge

(1997) och bygger pii ett flertal olika kallor. De fiesta av dessa iir av sent datum vilket
ger uppgifierna hog aktualitet. Vad galler utslapp friin anv~dningen s?i x aven dessa
hiimtade frti Blinge (1997). Dessa emissionsdata iir framtagna av motc)rtestcenter,
MTC, pii uppdrag av Alternativbriinsleutredningen i syfte att skqpa forhiilbnden som
ger rattvisa jiirrdbrelser mellan olika bri=insleslag. Emissionsdata fiiir latta fcmdon galler
fordon av i%smodell -93 till -96, och for tunga fordon galler iirsmcldell -90 till -96.

Data inkluderar inte miljop~verkan frti den fossilbaserade metanol som tillsatts vid
produktionen av RME.

Vad g~ler de emissioner som sker till vatten si?ihiimtas dessa frti Celsius (1994), i
enlighet med den rekommendation som ges i Blinge (1996). Detta dti emissioner till
vatten inte redovisas i Blinge (1997). Uppgifterna bedoms dock vara av god LCA-
kvalitet och vara representativa for Sverige.
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17.1 Referenser

Referens Nr 1: Livscvkelanalvs av drivmedel (Blirwe, 1997\ Pubiicerad: 1997

Studerat system: DME friin naturgas och Salix som drivmedel for tunga fordon

Geografisk representativiteti Sverige

totalt 4,7010”’ 1,1710 x

varav drivmedel 7,50.10- x

Utslapp till Iuft, g

NOX 1,91.10-i 4,50.10- 2,77.10-

Sox 2,2210+ 5,00.10- 0,00.10

co 2,56104 2,00.10 1,09.10

HC 1,70.1O-s 1,00.10 1,07.10

C02 1,89.10’ 6,70.10

i :1

69600/0,00.10

NzO 0,0010” 5,10.10 1,52.10-

CH4 2,1110-s 0,00.10 0,00.10

Partiklar 0,00.10” 1,00.10” 2,34.10

“-” betyder att uppgift saknas
“X betyder att uppgiften ej W relevant

Kommentar: Studien gtiiler basta tillgangliga produktionsteknik, vilken antas vara
forharskande pa den svenska marknaden om cirka tio &. Siffrorna galler fdr DME producerad
dels fr~n naturgas och dels fr~n biomassa (Salix). I dagslaget firms inga fullskaleanl~ggning
for detta och ber~kningarna bygger dtirfbr pa antaganden utifr~n forsdks- och
pilotanlaggningar. Transporterna antas utfdras med dieseldrivna fordon. Emissionsdata for
tunga fordon gtiller fordon av ~rsmodell -90 till -96.
Fdr att rakna ut emissioner per fordonskilometer anges fbljande t?nergi-
fdrbrukningssiffror
Tunga fordon: 14,07 MJ DME/fordonskilometer
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teferens Nr 2: Life cvcle assessment of dimethvl ether as a Publicerad: 1996

motor fuel (Furnander, 19961

;tuderat system: DME som drivmedel fdr tunga fordon

;eog rafisk representativitet: Sverige

Dokumentationskvalitet:

B

4 F@@OM ~nhet ,.

;nergiforbrukning och utskipp till Iutl vid anv~ndande av DME som drivmedel i tunga fordon.

!WWW?W%W’; ;Wqw$$ +?,; w?!wfri+~~
w4:wnsfe “ : “’;’;: ;? “ ‘d$tfiptdionj y tqstrihaqlz .
,.... .,,,,:., ,,:j;,.. :,.!<->”,:!“,,’:.,. :.iZ,natuigas; , ‘:,Mtiw==::

IJtslapp till Iuft, g

NOX 3,90.10-Z 1,1310-’ 1,631 O“’

Sox 3,47.104 4,34.10’ 0,0010”

co 4,3410” 2,93.10-Z 2,39.10’

HC 2,60.10’ 1,55.10’ 2,17.10’

C02 2,00.10’ 1,41.10’ 6,6110’/0,0010”

NzO 2,39.10+ 5,20.104

CH4 2,17.10-J 7,59.10’

Partiklar O,oo1o” 2,39104 0,oo1o”

‘-” betyder att uppgift saknas
‘X” betyder att uppgiften ej Zirrelevant

‘(ommentar: Tv~ olika r~varor har studerats: naturgas och biomassa (Salix och skogsrester).
b~da fallen g~ller det storskalig production. Studien g~ller produktionsteknik som inte firms

illg~nglig i stor skala idag, och ber~kningama bygger darfbr pa antaganden och fbrsdks- och
]ilotanlaggningar. Transporterna antas utforas med dieseldrivna fordon.
:missionsdata for tunga fordon bygger pa tester utf~rda av Volvo Lastvagnar.

‘ Avfallshantering ar medtaget for DME friin biomassa, men ej fdr DME fr~n naturgas.
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17.2 Recommendation

17.2.1 Data

Foljande viirden rekommenderas vid beskrivning av miljop5verkan vid anvtidning av
DME som briinsle. Production och distribution beskriver miljop~verkan frii.n
brlinslecykelstegen exklusive slutanvtidning vid fordonsdriil. For att erh~lla total
miljopberkan summeras Production och distribution och aktuell Anvandning.

MiQoptiverkun @&n branslecykeln for DME. (ZZL’s recommendation, baserad pti
litteratur beskriven i avsnitt 12.1.)
Wiljtipaverlcanper wodld(ticmocll ‘P~.c@ukticm wh: An~@@ning,
W b@r@e distribution, ,“ diiiktibutiop, tunga fordon,,, ,

.,” ,.. ‘, .Natti#gas, ” ~~‘$aI@ ~~ . ‘.’
Energiforbrukning, MJ

Energi 0,47 1,2 x

varav drivmedel 0,75 x

Utslapp till Iuft, mg

NOX 19 45 280

Sox 0,22 5,0 0,0

co 2,6 20 11

NMVOC 1,7 10 11

C02 19000 6700 70000/0,0

NzO 0,0 51 0,15

CH4 2,1 0,0 0,0

Partiklar 0,0 1,0 2,3

“-” betyder att uppgift saknas
“X betyder att uppg”fien ej ar relevant

17.2.2 Motivering

Siffior pa emissioner vid Production och distribution & hiimtade frti Blinge (1997)
eftersom rapporten ti nyare och av hogre LCA-kvalitet W Fumander (1996). Vad
galler utslapp fitm anviindningen S5 & aven dessa data hiirntade friin Blinge (1997).
Dessa emissionsdata iir framtagna av motortestcenter, MTC, pii uppdrag av
AlternativbrWsleutredningen i syiie att skapa forh~llanden som ger rattvisa
jtidbrelser mellan olika brtinsleslag. Emissionsdata fir tunga fordon galler iirsmodell
-90 till -96.

Alla data own beskriver fiarntida produktionstekniker som inte firms tillgangliga idag
annat w i forsoks- eller pilotskala. J~forelser med andra mer etablerade briinsleslag
skall diirf?orgoras med mycket stor forsiktighet.
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18. f Referenser

Referens Nr 1: Jamforande analw av woducerade rapporter Publicerad: 1996
krinq Iivscvkelanalvser av drivmedel, (Blinqe, 1996]

Studerat system: Biogas som drivmedel for personbil och buss

Geografisk representativitet: Sverige

Granskning: Denna rapport ar i sig en granskning av ett antal Iivscykelanalyser av drivmedel.
Blinge har granskat de olika rapporterna enligt kriterier Iiknande dem som b[?skrivs h~r i
kapitel 1. Utifr3n denna granskning bedomer han vilken rapport som bast beskriver production
och anvandning av ett aktuellt drivmedlet i Sverige idag. VI har gjort stickprov for att se hur v~l
Blinges uppfattning om rapporternas kvalitet sttimmer overens med v~r, och har kommit fram
till att overensstammelsen tir god. Darfor presenteras h~r siffrorna fr~n den rapport Blinge
bedomer som mest aktuell fdr biogas utan att vidare granskning av de olika rapporterna
gjorts. For biogas bedoms Ecotraffic (1992) vara mest relevant.

Energjftkbrukning och utskipp till luff vid anvandande av biogas som drivrnedel i pemonbil och
buss. Siffrorna 6Vh~mtade fr~n EcotrafTic (7992).

‘ ‘p ‘:!

~ljop?yerk~n Per Piodu~tion octi ‘:Wiqy@@,’ ~y~ndo!ng,,
NIJ.briinsi e”’‘ ~ ~~~distributiori ersohi$if ,. bussj
Energiforbrukning, MJ

totalt 8,80.10- x x

fossil energi -5,0010- x x

Uwipp till Iuft, g

NOX 1,1410- 1,3010 3,0010-

Sox

co 2,00.10- 4,8010 1,70.10

HC 1,30.10- 1,oo.1o- 1,80.10-

C02 7,00.10 0,0010 0,00.10

N20

CH4 6,08.10- 1,90.10 1,6010-

“-” betyder att uppgift saknas
“X betyder att uppgiften ej ar relevant

Kommenta~ Siffrorna gtiller biogas producerad fr~n Lucern med fossilt processbr~nsle.
Den negativa siffran for anvandning av fossil energi beror pa kreditering for utt?bliven
production av djurfoder n~gon annanstans i vtirlden. Produktionen av biogas antas ske i
fullskaleanlaggning, om an inte av samma storleksordning som ett normalt raffinaderi.
For att r~kna ut emissioner per fordonskilometer anges fOljande
energifbrbrukni ngssiffror
Personbil: 3,1 MJ biogas/fordonskilometer
Buss: 18,5 MJ biogas/fordonskilometer
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Referens Nr 2: Livscvkelanalw av drivmedel (Blinae, 1997} Publicerad: 1997

Wuderat system: Biogas som drivmedel fbr kltta och tunga fordon

Seografisk representativitet: Sverige

EnergifOrbrukning och utsltipp till luff vid anv~ndande av biogas som drivmedel i Hta och
kmga fordon.

WWP*W=?’ Per .’Prtstwtwi Ocb:
Mil Wi+nsle ~~~~ ! distritiw~~n: ~
Energif6rbrukning, MJ

totalt 9,60.10’ x x

varav drivmedel 8,50.10-’ x x

Utal~pp till Iuft, g

NOX 3,00.10-s 2,79.10’ 1,67-10-’

Sox 1,0010-6

co 1,00.1O-J 3,5010-’ 1,68.1O“s

HC 1,00.10-3 I,75.10Z 4,20.10”

C02 9,00.10’ 0,oo1o” 0,00.10”

NzO 0,00.10”

CH4 6,00.101

Partiklar 0,00.10” 1,94.10s 1,68.10“

“-” betyder att uppgift saknas
“X betyder att uppgiften ej ilr relevant

Kommenta~ Siffrorna galler biogas producerad av hush~llsavfall. Data fdr biogas
producerad av slam antas vara av samma storleksordning, med skillnaden att
snergifdrbrukningen och utsl~pp av fossilt C02 blir n~got Iagre p.g. a. mindre transporter.
Medeltransportavst~ ndet for hush~llsavfallet antas vara 10 km. Hush&llsavfallets
alternative anv~ndning, varmeproduktion, belastar biogasens energi- och
emissionsbalanser. Emissionsdata fdr fordonsdrift tir htimtade fr~n
AIternativbr2hwleutredningen. For Mtta fordon galler fordon av &smodell -93 till -96, och
for tunga fordon g~ller ~rsmodell -90 till -96.
For att rakna ut emissioner per fordonskilometer anges fdjande
energifdrbrukningssiffror
Personbil: 2,86 MJ biogas/fordonsldlometer
Buss: 18,8 MJ biogas/fordonskilometer
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Referens Nr 3: LCA av bioqas-Miliobelastninqsprofiler fdr production Publicerad: 1998
av bioqas for fordonsdrift (Dalemo & Svinqbv, 1998\
Framtagen av JTI pa uppdrag av Volvo Personvagnar AB

Studerat system: Biogas som drivmedel for Iatta och tunga fordon

Geografisk representativitet: Sverige

Energiforbrukning och utsl~pp till Iutl vid anv~ndande av biogas son) drivmedel i Mtta oct

olja 1,5010-J -8,62.10

diesel 1,6410-2 1,62.10-

kol 9,45104 -2,7810

naturgas 2,22.104 -1,04.10

torv 1,11104 1,11.10

k~rnkraft 3,76.1VZ 3,66.10-

vattenkraft 1,10.10-’ 1,08.10
: :Z:

Emissioner till tuft (g)

C02 4,48.10” 1,9310 0 0

S02 2,81.10-” -3,89.10-d

NOX 2,641O-’ I,70.10-Z 5,4810-L 1,85.10’

Stotl 4,98.10+ -5,56.104 3,42.10’ 1,i36.1OS

co 5,92.104 1,9510-s 6,86.10-’ 1,13610-3

N20 9,70.10-5 -2,78.104

-lC 3,61.10-5 3,3410-J 3,43.1o-z 4,63.10~

2H4 4,2810-1 4,27.10-1

42s 2,1911Y’ 2,19.10-’

‘dH3 2,04.10-’

U2 1,65.1O_’

V03 4,70.10-’

Emissioner till vatten (g)

>Ija 2,18.10-’ 2,21.10”

‘enoi 3,11.10+ 3,11.10+

>OD 6,53.10’ 6,64.10-’

rot-N 1,04.10’ -4,64.10+
~ E:

Emissioner till mark (g)

wfall 0,0010” -3,56.104

“adioaktivt avfall 9,8710”3 9,62.10-3
‘ E’
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‘orts. Ref. Nr. 3

(ommentafi Siffrorna gZilIer biogas producerad av hush~llsavfall och gbdsel.

fledeltransportavst~ndet for hush~llsavfallet och gddslet antas vara 10 km.
+ushallsavfallets alternative anv$indning, Wrmeproduktion, &ir ej beaktat. Siffrorna
Ikluderar emissioner fr~n produktionen av elektricitet (svenskt medel).

lassystemet innefattar Insamling avfall, Insamling gddsel, RtMningsprocess, Efterbeh.
Otrest, Uppgradering, Transport gas, Tankning.
~tvidgat system innefattar Bassystemet saint Spridning rbtrest, Production godsel (N),
‘roduktion godsel (P), Production gbdsel (K).

:missionsdata fdr fordonsdrift & h~mtade fr~n Alternativbransleutredningen (SOU
1996:84).

Med avfallshantering menas har att man studerat anvandandet av rester fr&
dtningsprocessen som gbdsel.
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!eferens Nr 4: LCI far bioqas som fordonsbrdnsle -en wstemstudie Public6!rad: 2000

jNilsson, 2000)

;tuderat system: Biogas som bransle

ieografisk representativitet: Sverige

m
fdr l&ta och tunga fordon

!nergianvandning och utsl~pp till luff for biogas som brt%?slefdr /6
tiiji5@ve*an per “‘’ Produkfi@o#X,, , Anvandnimfl.. A@ndrdng;”
~J.br#@e .,djst&b&Qn’ ~~: ,’,raffa$~r~i’,< c.~n~a $O@On

r E
;nergi, MJ

otalt 0,52 x x

;missioner till luff, mg

:02 3480 0 0

ox 4,15

lox 18,2 23,5 233

;0 1,21 16,8 24,1

Ic 641 461 145

IMHC 13,4 4,34

;H4 640 448 140

‘artiklar 1,59 1,34 0,64
-“ betyder att uppgift saknas
X betyder att uppgiften ej ar relevant

och funga fordon.

iommentar: I studienredovisasWAolika scenarierfor biogasframstallningen,ett for dagsl~get och ett for &
008. Har ovan redovisasdata fUr dagsktget. Den anlaggning som studerats ar Kalm,ar Biogasanl~ggning.
liogasen m producerad fran avloppsslam och annat organiskt avfall, som t ex geidsel och slakteriatiall.

;nergifOrbrukningen vid drift av li4ttafordon antas vara 2,98 MJ/km.
[nergifdrbrukningen vid drift av tunga fordon antas vara 12,44 MJ/km.

I
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18.2 Recommendation

18.2.1 Data

Foljande v~den rekornmenderas vid beskrivning av miljop5verkan vid anvtindning av
biogas som brhsle. Production och distribution beskriver miljop~verkan frti
brtinslecykelstegen exklusive slutanvtindning vid fordonsdrift. For att erh~lla total
miljop~verkan summeras Production och distribution och aktuell Anvandning.

Miljop6verkun fib branslecykeln for biogas. (IVL’s rekommendation, baserad ph

energi, totalt 0,52 x x

Utslapp till Iuft, mg

NOX 18 28 167

Sox 4,2

co 1,2 35 1,7

NMVOC 640 18 4,2

C02 3480 0,0 0,0

NzO

CH4 640 448 140
Partiklar 1,6 1,9 1,7

“-” betyderatt uppgiftsaknas
“X” betyder att uppgiftenej ar relevant

18.2.2 Motivering

Rekommendationen ovan & i sin helhet baserad pa data for biogas producerad av
avloppsslarn och annat organiskt avfall. Data avser specifikt det system som anviinds i
Kalmar for biogasproduktion. Miljop5verkan for biogas producerad av hushhllsavfall
antas vara av samrna storleksordning, med skillnaden att energiforbrukningen och
utslapp av fossilt COZ blir n~got hogre pa grund av kingre transporter vid insamling.

Data fir Production OCAdistribution iir htitade frti.n Nilsson (2000). Btlde den
rapporten och Dalemo & Svingby (1998) saint Blinge (1997) & av hog LCA-kvalitet.
Nilsson (2000) & dock den nyaste rapporten och den studerar ett befintligt system

vilket gor att datakvaliteten bedoms som mycket god.

Emissionsdata for Anvandning iir hiirntade ur Blinge (1997). De % Ikirntagna av
motortestcenter, MTC, pii uppdrag av Alternativbrtisleutredningen i syfte att skapa
forhhllanden som ger rattvisa jtiforelser mellan olika briinsleslag. Dalemo &
Svingby (1998) anvtinder sig av samma emissionsfaktorer. Emissionsdata for latta
fordon galler fordon av tismodell -93 till -96, och for tunga fordon galler iirsmodell -
90 till -96. Data har kompletterats med emissionsfaktorer fir metan (Cl%) fihn
Nilsson (2000) eftersom detta saknas i Blinge (1997).
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f9. 1 Reterenser

Referens Nr 1: Livscvkelanalvs for Vattenfalls elrxoduktion - Public~!rad: 1996
Sammanfattande rapRort, (Vattenfall, 1996]
saint Pernilla Stromberg, muntlig kommunikation

Studerat system: Tv~ olika typer av kraftvarmeverk eldade med avverkningsrester saint
energiskog (Salix).

Geografisk representativitet: Sverige

?aturresurse~ utsl~pp till Iuft, utsl~pp till

,umentationskvalitet:
‘Exte’rnVgranskad
Systernilefiniering
‘Transparent
Funktionell enhet
Allokering
n.-Kt,-.h5&A. Forbrukning

vatten
av

saint

——
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woduktion av restprodukter vid anv~ndande av Saiix och skogsbran:de i tv~ olika typer av
Waftv&meverk.
?!lijjfip~ve?kan~< “‘ :: “ ,Prc@tivn Och .,.’:‘:::’ : .,,, <, ;Anvi@dning;

,E

Arwtindning,
W briinsie “ disftibution ~. k@r&neverk med ‘k&ftv~nneverk rned

biobr&@ef6rgasnin CFIB-panna
Energiforbrukning Salix Skogsbtinsle Salix Skogsbr~nsle Salix Skogsbrifnsh

vattenkraft, kWh el 2,33.10+ 3,7610- 3,7810-

: :EE

2,26.10 2,26.10

biobransle, kWh brtinsle - 3,43.10 3,43.10- 2,04.10 2,04.10

k~rnkraftsel, kWh el 1,92.10-5 3,02.10 2,9810- 1,89.10 1,88.10

naturgas, kWh bransle 6,73.10-” 4,56.10 3,85.10 1,35.10 1,4610

oija, kWh br~nsle 6,43.10” 1,0810-’ 1,62.10 2,76.10- 3,4510 1,72.10-

kol, kWh brhsle 2,95.10-3 4,49.10- 6,8810 5,1510 5,18.10-

Fbrbrukning av naturresurser

tra, g

biobr~nsle ftk drift, g 1,26.10 1,21.10

; :EE

1,26.10 1,2110

i~rnmalm,g 1,90.10 1,90.10- 1,45.10 1,45.10-

kopparmalm,g 7,2310- 7,23.10- 4,85.10 4,85.10

Mymalm,g

oauxit,g 3,05.10 3,05.10-

Utslapp till Iuft

NOx, g 3,30.10’ 4,6610-2 5,03.10- 5,03.10-

;, :EE

5,4810 5,48.10

S02,g 2,14.10-J 2,69.10-6 4,02.10- 4,02.10 1,00.10 1,oo1o-

:0, g 1,14.10”2 1,47.1O“z 1,o1.1o- 1,o11o- 5,0010” 5,0010-

Stoft, g 2,5510’ 3,8810”3 5,03.10- 5,0310 4,97.10- 4,97.10-

-iC, g 2,67.10-’ 4,28.10-3 1,05.10- 1,05.10 3,18.10- 3,18.10-

202, g 3,25.10” 2,97.10” 0,00.10 0,00.10 0,00.10 0,00.10

W3,g 6,57104 7,70.10- 7,70.10-

LMWpp till vatten

i_ot-N(aq)
I

2,71.10+ 3,47.10+ 4,7310- 4,73.10-
E~

%oduktion av restprodukter

?estprodukter,g
I

1,74.1O“ 1,65.10
“ m~

-“ betyderatt uppgiftsaknas
X“ betyder att uppgiftenej ~r relevant
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Referens Nr 1, Fortsattning:

Kommentar: 80% av Salixen antas vara direktflisad, resten helskottsskdrdad.
Skogsbranslet antas ha en fukthalt pa 50%. For Salix antas ett medeltransportavst~nd
pa 3 roil, och fbr skogsbr~nsle antas 5 roil.
1 Prodddion och distribution ingar production och transport av ammoniak fdr
utslappsrening, saint deponering och z%erforsel av aska. I “olja ing& olja, bensin,
diesel, smorj- och transformatorolja. Alla v&irden anges med tre siffrors noggrannhet,
men ‘>datanoggrannheten & dock sallans~ god”.

BIOBR~NSLEF~RGASNING: Anl~ggningen har trycksatt forgasning av biobranslen i
kombicykel, med en elverkningsgrad (netto) pa 42% och totaiverkningsgrad (netto) 85%.
Teknikniv~n avser framtida nya biobr~nsleeldade kraftvarmeverk.

CIRKULERANDE FLUIDISERAD B~DD (CFB): Anl~ggningen ~r en ~ngpanna med CFB
utrustad med rokgaskondensering. Elverkningsgraden & 27% (netto) och
totalverkningsgraden 109% (brutto). Teknikniv~n avser nya biobr~nsleeldade
kraftv~rmeverk. Utan rdkgaskondensering blir totalverkningsgraden 91 !40 (netto), den
teknikniv~n &ir “troligen representative fbr de fiesta biobr$insleeldade kraftvarmeverk i
Sverige-.
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Referens Nr 2: Enerqi och Milio, (~ f-Eneraikonsult, 1995\ Publicf!rad: 1996

Studerat system: Salix, skogsbransle och pelletter/briketter som bransie i n~gra olika typer
av anlaggningar.

Geografisk representativitet: Sverige

‘m
F&brukning av naturresurser, utslapp till Iuft, utskipp till vatten saint production av
restprodukter vid anvandande av Salix, skogsbr~ns/e och pelletter%riketier sorn br~nsle i
m!gra olika anlaggningstyper.
klilj~$~verki+riper ‘ ‘.’ Pr&wM6m,@ch,distiibution ‘ ,, ArwAndnin!g An@ridning Anv&’tdning
!W#br%st~:fi#:’ ‘:+ ::j ~:.:’~.:;:.:; .:,,, ‘ :“:’::<~jt:j,;;:;::: ‘e “v&meverld vlilapanna, viliapanna,,,, ,,,,. ,,,;!,,,., ;,.’:,.+;;::,:.:+,,,. ,, ,.~,:“. ,. ,“,, <,,,.<,.,, .,. . ,. J,,, .’:: .,’>,4::,, ,,:,,, .,,~., kraftv~rmewwk’,,.. medlsl ny (1994]
U@:lapptill Iuft, g Salix Skogsbriinsle Pelletter/

briketier
Partiklar 1,13.10-5 2,00.10” 1,00.1O“s 1,50.10-L

NOX 1,88.10-’ 4,10.10’ 1,35.10’ 5,0010-’ 8,0010’ 1,2010-’

S02 4,0410+ 1,3010”” 2,4910-$ 2,00.10’ 2,00.1o-z 2,00.10’

C02 9,43.10-’ 2,21.10” 4,41.10’ 0,0010” 0,00.10” 0,0010”

co 4,601W” 1,20.10-’ 3,1210-J 9,00.10-’ 1,2510”

NH3 2,2O.1O* O,oo.1o” 0,0010” 2,0010-s

NzO 3,80104 1,00.1O-s 0,00.10” 1,5010”Z

CH4 5,4010”5 1,20104 5,0010+

Voc 2,0910-S 4,3010-3 3,25.10- 1,80.10” 4,50.10-’

Tj~ra 6,00.10’ 3,00.10’

Restprodukter

Asks 0,00.10”
I

0,00.10”
I

0,0010” 1,50.10
“ =0” I 2’00””0”

“-” betyder att uppgift saknas
“X betyder att uppgiften ej 2irrelevant

Kommentar: 100% av Salixen antas vara direktflisad. Skogsbr~nslet antas ha en
Fukthalt pa 50%. Pelletter och briketter antas tillverkas av sag- ochI kutterspih fr~n
s~gverksindustrin, med barkeldad br~nsletorkning. Fbr Salix antas ett
medeltransportavst~nd pa 2 roil. F& skogsbransle antas medeltransportavsti%det vara
5 roil. Fdr pelletter/briketter antas medeltransportavst~ ndet mellan s~!g och
fbr~dlingsfabrik vara 4 milt och mellan fdr~dlingsfabrik och fbrbr~nningsanlaggning 5
roil.
I Prodddion och distribution ingi% inte deponering och ~terfdrsel av aska.

ti~RMEVERK/KRAFTV~RMEVERK: Siffrorna galler panna med fluidiserad badd och
selektiv icke-katalytisk reduktion (SNCR) for NOX-rening. Fi5r rosterpanna gtiller samma
siffror fdrutom CO: 0.03 g/MJ saint N20: 0.005 g/MJ. F6r pulverbr~nnare g~ller samma
siffror fdrutom CO: 0.015 g/MJ saint N20: 0.005 g/MJ.
Verkningsgraderna anges till 90-92% for forbranning av torkat bransle s~som pulver
eller pelletter/briketter, saint 85% fdr fdrbrtinning av fuktig flis.

VILLAPANNA Siffrorna galler vedeldad villapanna. Mede/ galler dagens (1994)
pannbest~nd. Dar anges verkningsgraden vara 55%. /Vy g~ller miljdgc~dktind ny (1994)
panna. Dtlr anges verkningsgraden vara 70%.
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?eferens Nr 3: ExternE National Imdementation - Sweden Publicerad: 1997
JExternE, 1997\

studerat system: Skogsbrtinsle som brtinsle i kraftv~rmeverk

~eografisk representativitet: Sverige (Handeldverket i NorrkOping)

Jtslapp till luff saint production av restprodukter vid anv~ndande av skogsbrdnsle som brthwle

Utelapp tiil Iuft, g

NOX 1,54.10’ 3,80.10-Z

S02 1,40.1O-s 9,33.10”

PMIO 1,40.10-” 5,0110-s

co 4,68.10” 1,6310-2

:02 1,42.10” 0,00.10”

HC 1,39.10-3

CH4

Restprodukter

llska I 0,00.10” I 1,8910”

<ommentafi Skogsbr&wlet antas ha en fukthalt pa 45%. Fdr skogsbr~nsle antas
nedeltransportavstt? mdetvara 6,5 roil.

Production och distribution ing& production och transport av ammoniak fdr
Askippsrening, daremot ing& inte deponering och ~terfdrsel av aska.

Siffrorna for Anvandning galler panna med fluidiserad badd och selektiv katalytisk
“eduktion (SCR) fdr NOX-rening.Verkningsgraden anges till 91 ‘Yo.
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19. Tradbranslen
Teknisk bilaga

maj 2001

?eferens Nr 4: Nettoemissioner av koldioxid till atmosf~ren vid Publicerad: 1998

anv2mdnina av hvaqesrester for el- och varmewoduk@
(Zetterberq & Hansen, 1998}
saint Lars Zetterberg, muntlig kommunikation

}tuderat system: Nettoemissioner av koldioxid till atmosfaren vid anv~mdning av
hyggesrester for el- och varmeproduktion

3eografisk representativitet: Sverige

<apporten studerar endast hur stora nettoemissionerna av koldioxid blir da man anvtinder
~werkningsrester som br%nsle. Resultaten visar pa ett nettotillskott av COZ till atmosftiren pa
3 g COz/MJ br~nsle som beroro pa forbrukning av fossilbr~nsle till production oclh transporter.
Skogsbruksmetoderna medfdr allts5 enligt rapporten inga ytterligare nettoemissioner av C02.
Resultatet galler en omloppstid, d.v.s tiden mellan tv~ avverkningar, sclm W satt till 80 i%, Den
angivna nettoemissionen ar ett “best estimate’. Man anger aven ett intervall melllan basta och

kirsta fall, vilket & 3-32 g C02/MJ. De fiesta studerade referenser ansluter sig till
uppfattningen att det inte sker nettoemissioner av C02 fr~n skogsbruket over den studerade
Iidsperioden, anv~ndningen av fossils branslen franraknat. Resultatet ar dock att betrakta
som ett “best case och tw behaftat med stora ostikerheter varfbr fr~gan bdr utredas
ytteriigare.

Man brukar oftast anta att anvandandet av skogsbrtinsle inte medfbr n~got n(?ttotillskott av
C02 till atmosf~ren, annat an s~dant som kommer fr~n anv~ndandet av fossils br~nslen, p.g.a
att kolinneh~llet i awerkningresterna tidigare tagits upp fr~n atmosf~ren. FtXklaringen till att
det firms referenser som kommit fram till att anvandandet av skclgsbrtinsle Ieder till en
nettoemission av C02 & att uttaget av awerkningsrester systematiskt ‘tidigarel~gger
emissioner som annars bade skett senare i tiden. Ett kvarl~mnande av avverkningsrester kan
innebtira en successiv uppbyggnad av kolpoolen i marken. Uttaget skulle i s~ fall medfdra att
den eventuella Rmgsiktiga uppbyggnaden av kolpoolen skulle utebli.
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teferens Nr 5: lVL-internt material (Bostrbm et al, 1998\ Publicerad: 1998

;tuderat system: Tr~dbrtinsleeldat fj~rrv~rmeverk saint bostadsanl~ggningar

jeografisk representativitet Sverige

%anskning: Detta material ar ingen LCA och har darfdr inte granskats pa vanligt s~tt. IVL
Iar intemt sammanst~llt generaliserade emissionsfaktorer fdr olika br~nslen och olika
Mbranningstekniker. Alla data Watt betrakta som nationella medelv~rden.

ltslapp tillluff vicianv~ndande av tr~dbr~nsle i @rrv&meverk saint bostadsanlaggningar.
@@tiAQ%rka?iper”.,.. w Wwfw3,.;, ,;,M$ti~ri~9 ‘: W~~dniri!4”
w~”btinsli Y ~,(;, ~~~~

‘ f?yrr%iiiqfyk<’ “ ;X!o$w$” Fjth?viirmeverk,,
::::,W “ 7“:.’:;.. . ‘< $stoti“’’’” J,,<.anMg9niriii4r stort ~-oga

Jtsl~PP till \Uft, g

Uox 0,076 0,052 0,1 0,051

;Ox 0,04 0,04 0,04 0,160

202 0 0 0 0

2H4 0,005 0,005 0,15 0,0005

%0 0,005 0,005 0,001 0,0005

4H3 0,002 0,0025 0,002 0,0011

20 0,3 0,3 2 0,015

~MVOC 0,02 0,02 1 0,003

(ommentar: F@rrvarmeverk, /itet avser fdrbr~nningsanl~ggningar mindre an 50 MW
jar det uteslutande sker v~rmeproduktion. FjWvi3rmeverk, stort avser
orbr~nningsanl~ggningar mellan 50 MW och 300 MW d& det uteslutande sker
f~rmeproduktion. Bostadsanl~ggningar avser v~rmeproduktion i

brbr~nningsanl~ggningar mindre an 50 MW saint anvandning for Wig utrustning
kaminer, ugnar, spisar, eldstad) inom en enskild fastighet. TB-o~a avser fdrbr~nning av
allbeckolja medan dvriga emissionsfaktorer avser fbrbr~nning av fasta tradbr~nslen.

=missionsfaktorerna & medelv~rden fbr de olika fdrekommande fbrbr~nnings- och
‘eningsteknikerna. Eftersom vtlrdena ar nationella medelv~rden medfdr det att

~vvikelserna for en specifik anl~ggning kan vara stora.
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Referens Nr 6: Livscvkelinventerhm av elrxoduktion cienom flis- Publicerad: 1997
forbr~nnincr i CFB-r)anna (Arnald, 1997\

Studerat system: Kraftvarmeverk eldat med flis frW avverkningsrester
Geografisk representativitet: sodra Sverige

Dokumentationskvalitet:

F
I { I ,Oqakerheter

eller Salix

Resursanv&?dning, uts/8pp ti// /uft och vatten saint generering av restprodukter vid
anvdndande av flis frdn awerkningsrester och Salix som bransle i ett kraftvdrme~erk.
W;ljyMverkay,per,:.:.,,;,:: “’ ‘Prodtd(fhxjti~;’: WWmCtiorl Wil ,MMiri6niriQ
,5&4@ip5te :ji~.. ~~2.:.,...’:. ~ ....,, ::, Wstritiuti+l;:: :’”?;“$ ilidribWlon,, z‘.’ “$raftvi%meverk
{+:,~,,:,,,,,. J ,, ..:,$, .. , ;.... , Aweckningsrester :“:? ?Wix

Energi, MJ

Diesel 0,04145 0,031025 0,0048

El, svensk o 0,000525 0,021625

El, UCPTE o 0,001275 0,00002

Kol o 0,013425 0,00005

Bensin o 0 0,000125

Naturgas o 0,001775 0,000125

O~a Eol o 0,001125 0,000025

Olja E05 o 0 0,000025

Vattenkraft o 0 7,5E-06

Karnkraft o 0 2,25E-05

Matenalresurser, g

Bauxit o 0,000825 0,00065

Bergsalt o 0 0,00175

Bitumen o 0 0,015125

Jammalm o 0 0,000025

Kalksten o 3,58625 0,000125

Kol o 0 0

Kopparmalm o 0 0,0098

Naturgas o 0,02165 0,0007

Riiolja o 0 1,25E-05

Sand o 0 0,9375

Skogsbransle 90,875 0 0

Salixsticklingar o 0,125 0

Emissioner till luff, g

C02 3,43565 5,0698 0,54875

HC 0,00355 0,003925 0,000425

CH4 0,00115 0,005075 0,000175

NzO 0,000225 0,0002 0,001475

co 0,006775 0,012025 0,012725

NOX 0,04005 0,03405 0,04825

S02 0,00225 0,0089 0,009

Voc o 0,003925 0,000125

NH3 o 0,001675 0,0031

Stoft 0,0013 0,002475 0,002225

Emissioner till vatten, g
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OD o 0,00000005 2,5E-07

OD 0,000075 0,00005 0,000015

et-N 0,0000125 0,00001 1,75E-06

Vtall

ska, g 1,11025 0,94325 0,0001

adioakt. hog, cm3 o 0,00000175 1,75E-05

adioakt. medel, cm3 o 0,00002 0,0002

adioakt. iag, cm3 o 0,00002 0,0002

ineralavfall, g o 0 0,00045

&rigt

arkutnyttjande, mz 0,0117 0,068875 0

Kommentsm 1 datafbr awerkningsrester ing~rinte nagon miljbp~verkanfr~n skogsbruket. Man betraktar
awerkningsresternasom ett avfall och drar systemgr~nsenvid ihopsamling av awerkningsresterna. For Salix
ingar hela odlingskedjan fr~n och med odling av sticklingar.

Totalverkningsgraden for kraftvarmeverket (planerad anlaggning i Malmo) antas vara ca 90 Yo.
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19. Tradbranslen
Teknisk bilaga

maj 2007

teferens Nr 7: BioEnerw Transport Swtems - LCA of Selected Publicerad: fl999
Bioeneruv systems (Forsbera, 1999\

ituderat system: Olika system for att exportera biobr~nsle-ei fr~n Sverige
saint ett scenario fdr Iokal elproduktion.

;eom’afisk retmesentativitet: norra Tyskland saint sodra Sverige

till norra Tyskland,

!nvandning av energiresurser och utsl~pp till luff vid anvdndande av flis och pelletter som

%ergi, MJ

:Iektricitet 0,0022 0,023 0,0018 0,0086

=i

0,0083 0

Ir#nsle 0,050 0,19 0,032 0,028 0,028 0

!missioner till Iuft, g

:02 3,5 2,9 2,6 2,2 2,1 0

dox 0,045 0,067 0,017 0,049 0,042 0,0!30

rHc 0,0035 0,0035 0,0013 0,0035 0,0031 0

:0 0,011 0,012 0,0033 0,012 0,010 0,o14

;Ox 0,011 0,0087 0,012 0,0029 0,0026 0,0031

‘artiklar 0,0027 0,015 0,00061 0,0034 0,0026 0,030

420 0 0 0 0 0 0,0020
‘-”betyderatt uppgiftsaknas

(ommentw Ba/rringavser export av awerkningsrester i balar, Pe//etieravser export av pelletter, Sfarnved
wser export av tr~ddelar fran skogsgallring, E/exportavser export av el producerat vid Iokalt kraftverk i sbdra
jverige (Karlstad) dar 10 YObverfmingsf~rlusterantas, Lokalt avser Iokal anv~nclning av den Iokalt
)roduceradeelen d.v.s. samma scenariosom E/expotimen utan6verfMingsfOrluster.

studien antas att awerkningsrester transporteras i genomsnitt 50 km med Iastbil fran skogen till
nellanlagring. Export av balar antas sedan g~ med b~t direkt till kraftverkvid hamn i Tyskland. F& pelletter
rotas pelletfabriken ligga vid hamn s~ att export kan ske direkt med bitt pa samma s~tt. For export av
;tamved fr~n gallring antas samma transportupl~gg som fbr balar. F&kelexport och Iokal elanv~ndnirlg antas
)alar transporteras med tag direkt till kraftverk. Dessa transpottmbnster inneh~ller ett minimum av
astbilstransporter och far arises vara effektiva ur miljbsynpunkt. Detta medf& att miubp~verkan kan vara
mderskattad och inte gilller for genomsnittliga scenarier. I studien firms ingen analys av hur Mngre
ransporter eller en st&re andel Iastbilstransporter skulle p~verka resultatet. En snabb Werslagsberakning
/isar pa att 100 km Iastbilstransporter for balar, istallet for 50 km, skulle bka Iastbilstranaporternas bidrag till
je totala COz-utslappen fr~n cs 7 ‘%0 till ca 13 Y.

rotalverkningsgraden fbr kraftverket (modernt CFB-kraftverk) antas vara ca 44 % for tlis och w 38 YO fdr
]elletter.
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?eferens Nr 8: LCA-analw; En i~mforande studie baserad pa Publicerad: 2000
ett foradlat och ett ofbradlat biobransle (Edholm, 2000~

>tuderat system: Anvandning av flis och pelletter i ett kraftvarmeverk och ett Wirmeverk
3eografisk representativitet: sodra Sverige

Dokumentationskvalitet:

m

Emissioner till Iuft, mg

20P (fossilt) 1221 1206 69 49

40, 44 11 44 18

;02 0,60 0 1,2 0,00038

>0 52 4,8 33 27

>H4 17 1,8 0 0,0018

d20 0,84 0 0 4

dH3 0,84 0 0,3 1,8

‘artiklar 3,6 0,17 2,2 11
‘-” betyderatt uppgiftsaknas

<ommentsc Studien ar upplagdsom en jdmfdrelse mellan ett energisystembaserat pa foradlat biobr~nsle
pelletter) och ett annat baserat pa of6radlat biobransle (skogsflis). Man har emellertid valt olika
&br2inningsanlaggningar fbr de olika branslena utan att motiiera varfor. Detta gtir att resultaten inte blir belt
]ch h~llet j~mfbrbara.

Uedeltransportavstand fr&r s~gverk till pelletfabrik antas vara 150 km, avsthdet fr~n pelletfabriken till
Arrreverket antas vara 150 km. For skogsflisantas medeltransportavsthdet fr~n till kraftv~rmeverkvara 62
<m.

rotalverkningsgraden fbr kraftv&Vrneverket(skogsfiis) antas vara ca 92 % och fdr varmeverket (pelletter) cs
16%.
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teferens Nr 9: Miliodeklaration av el och fiarrvarme Publicerad: 1999

(NME, 1999\

)tuderat system: El och fjarrv~rme producerat med RT-flis (returtra, d

3eografisk representativitet: sddra Sverige
Dokumentationskvalitet:

m

Vs bygg- och rivavfall)

%ergitinvtlndning och utslapp tiil luft for RT-flis som brthsle i kraftv~rrneverk.
Wiij@@nXfcah@r ‘Production o.qh AnY$~diiRn~;
Wbri%nste : ~, :~Strib@&n , ::W’afh@rnie@rk::

;nergi, MJ

‘otalt 0,027 x

;missioner till luff, mg

Jox 45 55

:02 2160 0

:0 6,9 50

;02 8,7 25

d20 0,07 6

+C 2,3 5

~artiklar 1,7 4

;H4 0,41

dH3 o 0,92
‘-” betyder att uppgift saknas
‘X betyder att uppgiften ej ar relevant

(ommentac Studien galler Norrktiping Miljb och Energis el och Wrneproduktion vid Htindeh5verket i
Oorrkoping. Ca 85 % av den fbrbrukade RT-flisen importers fran Tyskland med bat och Iastbil. Resterande
15 ‘Y. kommer fr~n niiromr~det. Specifika data fbr anl~ggningen har anv$lnts i S* stor utstr~ckning som
ndjiigt. Osakerhet i data firms frtimst fbr emissioner och energiforbrukning vid b&transporter saint for
jearbetningen av tra till flis.

/erkningsgraden fdr kraftvtinneverket antas vara ca 88 YO

——
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Referens Nr 10: lVL-internt material (~hman, 1999) Publicerad: 1999

Studerat system: Production och distribution av tallbeckolja
Sverige

Utslapp till iuft och vatten saint fdrbrukning av
energi och resurser vid production och distribution

C02 22

HC 0,00079

NzO 0,000031

NH3 1,5E-05

NMVOC 8,4E-05

Vox 0,356667

S02 0,20
Stoft 0,0019

Partiklar 0,026

Voc 0,0091

Emissioner till vatien, g

Cd 1,6E-09

NH4+ 9,1E-06

NO~ 3,3E-05

Oua 8,2E-07

S03 3,2E-06

so42” 0,00011

BOD 0,%”

COD 1,0

N 0,017

D 1,3E-05

Susp 0,0010

Energi, MJ

Anga 6,5E-05

Biobrtinslekraft 0,017

Kolkraft 0,0056

Naturgaskraft 0,0014

Vattenkraft 0,034

Karnkraft 0,10

~ljekraft 0,0016

Vindkraft 0,00052

Materialraaurser, g

~auxit 5,5E-06

. . ..-
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IQ- Tr5rihr3n=l@n
Teknisk bilaga

-.: e#w,4
.W. . . --- . . . . . . . . . Illey 4WU1

3entonit 5,1E-05

-era 1,9E-06

<opparmalm 0,023

Jarnmalm 0,0039

31ymalm 0,00048

<alksten 0,0092

Jranmalm 0,011
rra 0,012

rrasp5n/bark 77

~vrigt

blarkanvandning, m2 0,00085

(ommentac Studien &en del av en storre LCA och osilkerheterna i datakvalitet ar stwa pa grund av brist
A specifika data. Tallbecko~an antas anvandas i Stockholmsregionen och importers till 63 ‘A fri~nUSA,
?3Y0fr~n Finland, 3 YOfr~n England och 2% fr~n Norge. 9% antas vara inhemsktproducerad.tallbeckoljan
rotastransporterastill Sverige med bat, och inom Sverige med bat och Iastbil.

tiilj~paverkan fran skogsbruk och massatillverkningar medtagen i berakningen och har allokerats efter
nassa.
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19. Tradbranslen
Teknisk bilaga

maj 2007

19.2 Rekommendation

19.2.1 Data

Foljande viirden rekommenderas vid beskrivning av miljop%erkan vid anvtidning av

olika tradbriinslen. Production och distribution beskriver miljdplwerkan fi?in

brdnslecykelstegen exklusive slutanviindning i forbr%nningsanlaggning. Diirutover

redovisas miljop~verkan li%n forbrtinning i n~gra olika typer av anlaggningar. F6r att
erhiilla total miljopilverkan summeras Production och distribution och aktuell
anlaggningstyp.

Miljophverkan ficin tradbranslens branslecykler vid anvandning i ett antal olika
anlaggningstyper. (IVL’s rekommendation, baserad pd litteratur beskriven i avsnitt
19.1.)

“’f?roduk$oni3$h:XSt@b@9i?;,:,:~.” z;>
‘: ‘::: : ,.’yj,+:;:,’” , ; :’+;;:: ‘:: :;;,,,,, ,,:.4.. , ..,, ..,:, ,..:

Energiforbrukning, Salix Pelletterl RT-flis Tallbeck-
MJ briinsle briketier o~a

vattenkraft 8.3.1O* - - - - - - - -

biobr~nsle

karnkraft 6.810-’ - - - - - - - -

naturgas 0,024 - - - - - -

olja 0,023 0,040 - - - - - - -

kol 0,00011 - - - - - - - -

totalt 0,027 0,16

Utsliipp till Iuft, mg

NOX 33 47 44 45 357 76 52 100 51

Sox 2,1 2,7 0,80 8,7 200 40 40 40 160

co 11 15 52 6,9 5,2 300 300 2000 15

NMVOC 2,7 4,3 - 2,3 10 20 20 1000 3

C02 3300 3000 1221 2160 22000 0,0 0,0 0,0 0,0

N20 0,84 0,07 0,031 5,0 5,0 1,0 0,5

CH4 17 0,41 6,1 5,0 5,0 150 0,5

Stoft 2,6 3,9 .3,6 1,7 28 - - - -

NH3 0,66 - 0,84 0 0,015 2,0 2,5 2,0 1,1

Utel~pp till vatten, mg

tot-N (aq) 0,0027 I 0,0035 I - I - 17 I - - --

-Production av restprodukter, mg

Restprodukter I I I 1700 1700 I - -

“-” betyder att uppgift saknas
“X” betyder att uppgiften ej & relevant

19.2.2 Motivering

Data for Production och distribution av Salix och skogsbriinsle i rekommendationen
ovan iir hiirntade ur Vattenfall (1996). Arnald (1997) som studerar samrna brii.nslen tir
nyare men inte externt granskad, vilket Vattenfall-rapporten iir. De biida rapporterna &
vddigt samstlirnmiga pa de allra fiesta punkter vilket gor att data kan betraktas som
forhiillandevis siikra.

Svenska PetroleumInstitute/ IVL Svenska MiJ5institutetAB

144



MiLi6tiktabok ftk btinslen

19. Tradbranslen
Teknisk bilaga

rnaj 2001

OsWerheten i data & dock storre n~ det galler pelletter/briketter. For
pelletter/briketter rekomrnenderas data frin Edholm (2000). Rapporten[ &- inte av
hogsta kvalitet niir det galler transparent och andra LCA-kriterier, men det iir den
basta studien vi kunnat hitta n~ det galler anv~dningen av pelletter/briketter i
Sverige. Forsberg (1999) tir av hogre kvalitet, men &r & det export av pelletter till
Tyskland som studeras vadlor systemen inte blir jii.rnilkbara.

For RT-flis (flis fkin returtra, ~tervunnet bygg- och rivningsavfall) rekornmenderas
data frti NME (1999) Studien baserar sig till storsta delen pa specifika data friin
Htindeloverket i Norrkoping, men det firms osii.kerheter friimst i miljop~werkan fiti
b~ttransporter och processen for bearbetning av tra till flis.

For tallbeckolja rekommenderas data fih ban (1999) eftersom det iir den enda
studien for det br~slet vi kunnat hitta. Studien ~ dock behMti~d med relativt stora
os~erheter och har n~got andra systemgr~ser varfor resultaten inte kan betraktas
som direkt jtirnforbara med ovriga brtislen. Bland annat inlduderas skogsbrukets
miljobelastning i bertikningen vilket inte gors for ovriga br&w.len. Miljobelastningen
frlin massafabriken belastar ocksii tallbeckoljan i proportion till massan, vilket & ett
synsatt som kan diskuteras beroende pil om tallbeckoljan ska ses som en Iikviirdig
biprodukt till pappersmassan eller om det & mer korrekt att se tallbecko~an som en
restprodukt. Den forh5Wmdevis hogs miljobelastningen for tallbeckolja Ikornmer till
storsta delen (for NOX ca 60 0/0)friin Mngvaga b&transporter.

Emissionsdata fir Anvandning iir htitade frti Bostr6m et al. (1998).
Fjarrvarmeverk, litet avser anlaggning <50 MW och fiarrvarrneverk, stort avser
anlaggning mellan 50 MW och 300 MW. Bostadsanlaggningar avser
Wrmeprodulction i forbriinningsanlaggningar mindre ti 50 MW saint anvti.ndning for
ovrig utrustning (karniner, ugnar, spisar, eldstad) inom en enskild fastighet, Dessa data
iir nationella medeh%rden fir de olika anlaggningstyperna, fiwntagna for att ge
jiirnforbarhet mellan olika briinslen och anlaggningstyper. Siffiorna & de nyaste vi
kunnat firma och sammanstallningen tir mycket noggrant genomflkd.

Data fir restprodukter fi%nAnvandning ti hiimtade frti Vattenfall (1996).

For Mrrnare information
respective referens ovan.

om brii.nsledata, verkningsgrader etc., se redovisningen av
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20. Vattenkraft
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.

——
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Referens Nr 1: Livscvkelanalw - Milio@verkan fr~n Svdkrafts Publicerad: 2000

elproduktion 1999 (Svdkraft, 2000)

Studerat system: Vattenkraftverk
Geografisk representativitet: Norrland och sodra Sverige

Systembeskrivning: Dokumentationskvalitet:

m ml

~%sAMdtiih ,.,.:’’$’~~<..: ,>Fankti&%ll;@nhet ~~:

Forbrukning av naturresurser, utskipp ti// /uft, uts/~pp ti// vatten saint production av
restprodukter vid generering av vattenkrai?el.
Milj6p5verkan per MWh el Bygg Drift Summa

Fornybar energi

Vattenkraft MJ 0.82 0.15 0.s17

Vindkraft MJ 0.0017 0.0003 0.0C12

Biomassa, trMiis 9 4.1 0.71 4..51

Icke f6rnybar energi

R401ja 9 152 27 179

Stenkol 9 5 1 6

Brunkol 9 1 0 1

Kol 9 90 33 12!3

Naturgas 9 17 4 2!1

Fbrnybara materialresurser

Tr~ 9 0.06 0.015 0.0ir5

Icke f6rnybara materialresursar

Jtirnmaim 9 207 75 282

Kopparmalm 9 1670 1000 26;’0

Stenkol 9 72 0 i’2

R40fja 9 ~ o 1

Kalksten 9 763 0 763

Gips 9 22 0 :?2

Caliche (NaNOs - haltig avlagring) g 42 1 43

Kvarts 9 19 0 ‘19

Bauxit 9 3 2 5

Dolomit 9 3 1 4

Sand 9 1820 0 l&~o

Stan 9 1120 0 11:20

Atervunna materiakesurser

Sta 9 94 34 1:28

Koppar 9 2.6 1.5 4..1

Aluminium 9 0.3 0.2 CI.5

Ej fMjda till vaggan

Atervunnetst~l 9 94 34 128

St~lskrot 9 16 6 22
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Bark

Kiselr6k

Ateranv~nd olja

Jamsulfat

Utslapptill lull

C02
co

NO.

S02(Sox)

CH4

HC

NMVOC

Stoft

Voc

NzO

NH4N03

NH3

HCI

Andra organiskakolvaten

Alkaner

HF

CFC

HZS04

Utslapp till vatten

COD

Tot-N

NH4-N

N03-N

NH4+

NO;

NH4N03

Tot-P

so42”

cl-

Suspenderadepartiklar

Olja, inkl. olja och smdrjfett

Ol&ta partiklar

Avfall

Farligt avfall

Ovrigt avfall

Kraftverksbyggnad

@srd~md och skadad mark

Gammal alvf~ra

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

m2

mz

mz

mz

30

16

6

4

4800

5.1

5.6

f .08

5.5

0.55

0.39

0.67

0.015

0.022

0.012

0.0081

0.001

0.00043

0.00031

0.00009

0.0000009

0.0000009

0.051

0.036

0.027

0.03

0.002

0.003

0.04

0.00018

0.078

1.9

0.041

0.038

0.047

5.4

3200

0.0026

0.21

0.01

0.0013

17

0

0

0

180

2

0.72

0.29

0.08

0.12

0.14

0.17

0.045

0.001

0.0003

0.0002

0.0003

0.00004

0.0001

0.00003

0,0000006

0.0000006

0.015

0.012

0

0

0.001

0.002

0

0.00006

0.019

0.5

0.015

0.014

0.002

5.5

2300

0

0

0

0

47

16

6

4

4980

7.1

6.32

1.37

5.58

0.67

0.53

0.84

0.06

0.023

0.0123

0.0083

0.0013

0.00047

0.00041

0.00012

0.0000015

0.0000015

0.066

0.048

0.027

0.03

0.003

0.005

0.04

0.00024

0.097

2.4

0.056

0.052

0.049

10.9

5500

0.0026

0.21

0.01
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Kommentw Viktad vattenkraftblandningfbr bolagetsblandningav storaoch medelstori~kraftverki Norrlandsaint
bolagetsnormalakraftverki sodraSverige plusbolagetsinnehavav ~rsmagasin.Specifikthar tre kraftverk
inventerats,ett pa 157 MW och ett pa 52 MW, bada i Norrland,saint ett pa 6 MW i s6dra Sverige. Ett arsmagasinav
typ overdamdareal, allts~ej regleradsjo, har inventerats.Driftoch byggandeing~rmen ej rivning. I Iivscykeln tas de
60 forsta drift~ren med. Emissioner av vafihusgaser fr~n Werdamd mark ingar (dominerande bidrag till
vaxthusgaseffekten fr~n byggfasen).
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Referens Nr 2a: Livscykelanalvs for Vattenkraft Publicerad: 1996

Exem~el friin Lule alv (Vattenfall, 1996)

Studerat system: Vattenkraftverk
Geografisk representativitet: Lule

Sjo.

‘m”””

W, storre kraftverk med &smagasin i form av reglerad

Dokumentationskvaliteti
d f &fi#nhxa37&aii” 1
/ 1.s

4 t , .. . . . . . , ----- 1

F&brukning av naturresursec utsldpp till Iuft, utslapp till vatten saint production av
restprodukter vid generering av vattenkraftel.
Miljop&verkan per MWh el Bygg Drift Summa

1
Fornybar energi

Vattenkraft MJ 0.21 0.0087 0.2187

Biomassa, triiflis 9 983 0.0932 983

Icke fornybar energi

Olja 9 33.3 0.35 33.65

Diesel 9 119 2.33 121.33

Bensin 9 0 11.2 11.2

Kol 9 4 6.05 10.05

Naturgas 9 33.3 0.1 33.4

Naturligt uran 9 33.3 0.00004405 33.3

F&nybara materialresurser

Tra 9 510 510

Icke fornybara materialresuraer

Jarnmalm

Kopparmalm

Blymalm

Kalksten

Ballast

Berg

Moran

Filter

Jord (bygge)

Plast

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

49

120

9

170

1000

98120

33170

53000

11380

0.3

13 62

30 150

20 29

170

1000

98120

33170

53000

11380

0.3

Ej fbljda till vaggan

Salpetersyra 9 37 37

Ammoniak ~ 10 10

Svavelsyra 9 0.05 0.3 0.35

Utelapptill Iuft

C02 9 474 102 576

co 9 2.902 6.34 9.242

NO. 9 7.529 0.598 8.127

S02(s0.) 9 1.019 0.057 1.076

HC 9 1.312 0.0838 1.396

Mi~ofaktabok for btinslen

5A \/2s*an br2d+
Tekrrisk bilaga

m9i 9nn4

. . . . . .. ., - ., - . ..... .. . ... .... . Arl
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20. Vattenkraft .

StOft 9 0.601 0.019 0.62

Jtslilpp till vatten

COD 9 0.0073 0.00154 o,{oo882

Tot-N 9 0.0011 0.00015 o,Ioo125

31ja, inkl. olja och smorjfett 9 0.0023 0.182 0.18432

Utaliipp till vatten p.g.a. andrad markanv~ndning

Kol 9 17900 17900

Kvtive 9 270 270

Fosfor 9 3.34 3.34

Uff16de

<raftverk 9 450 450

Jamm 9 19!5700 195700

Wfall

Jord (deponi) 9 26800 26800

?estprodukter fr~n materialtillverkning 9 430 11.8 441.8

Suerester 9 Ej kvantifierade

Kommenta~ StOrrevattenkraftverk (214 MW) i Lule Mv, Seitevare med &smagasin Tjaktjajaure (reglerad sjb).
Drift och byggande ing~r men ej rivning. i Iivscykeln tas de 60 forsta drift~ren med.
Wforligare emissionsdata firms for flera bakgrundsprocesser, bl.a. tungmetallemissioner. Dessa har dlock inte tagits
med i den sammanst~llda Iivscykeiinventeringen, eftersom man inte har data fbr alla processteg. Koppar- och
~lydata & specifika data fran Boliden mineral. Emissioner av vaxthusgaser fr~n LWerdamdmark ing~r ej.

/Wiij6f#rtabok ftir br#inslen
Teknisk bilaga

mai 2001
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Referens Nr 2b: Livscvkelanalvs for Vattenkraft Publicerad: 1996

Exempel fr~n Lule W (Vattenfall, 1996)

Studerat system: Vattenkraftverk
Geografisk representativitet: Lule Mv, storre kraftverk under jord med damm.

Systembeskrivn ing: Dokumentationskvalitet:

m, WI

FcSrbrukningav naturresurser, utskipp till Iutl, utsl~pp till vatten saint production av
resiprodukter vid generering av vattenkraffel.
Miljop3verkan per MWh el Bygg Drift Summa

~Fi5mybar energi

lVattenkraft MJ 0.41 0.023 0.433

Biomassa, traflis 9 3700 0.0248 3700

Icke fbrnybar energi

Olja 9 53.6 0.85 54.45

Diesel 9 57.6 2.22 59.82

Bensin 9 0.14 0.14

Kol 9 108 16.8 124.8

Naturgas 9 3.71 0.25 3.96

Naturligt uran 9 0.0021 0.000117 0.002167

Fornybara materialresurser

Tr~ 9 1280 1280

Icke fdrnybare materialresuraer

Jarnmalm 9 170 40 210

Kopparmalm 9 330 80 410

Blymalm 9 8 20 28

Kalksten 9 360 360

Ballast 9 920 920

Berg 9 30200 30200

Mor~rt 9 4500 4500

Filter 9 7200 7200

Jord (bygge) 9 4900 4900

,Plast 9 0.4 0.4

Ej fbljda till vaggan

Salpetersyra 9 12 12

Ammoniak 9 3 3

Svavelsyra 9 0.06 0.3 0.36

Utslilpp till Iuft

C02 9 689 56 745

co 9 2.821 0.072 2.893

NOX 9 5.119 0.133 5.252

S02 (s0,) 9 1.528 0.132 1.66

.. ..- . . ....... ... . ..-
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HC 9 0.869 0.023 0.892

Stoft 9 0.696 0.033 0.729

Utslapp till vatten

COD 9 0.0222 0.00412 CI.02632

Tot-N 9 0.0023 0.0004 CLO0265

Olja, inkl. oija och smtwjfett 9 0.0028 0.159 01.16177

Ufflode

Kraftverk 9 1000 1000

Damm 9 46800 46800

Avfall

Jord (deponi) 9 1100 1100

Restprodukter fran materialtiliverkning 9 700 31.8 731.8

O~erester 9 Ej kvalntifierade

Kommentac St6rre vattenkraftverk (938 MW) i Lule alv (Harspranget). Underjordsanlaglgning med damm.
Drift och byggande ing& men ej rivning. I Iivscykeln tas de 60 forsta driftaren med. Utforligare emissionsdata firms

for fiera bakgrundsprocessser, bl.a. tungmetallemissioner. Dessa har dock inte tagits med i den sammanstallda
livscykelinventetingen, efie~om maninte hardata forallapromssteg. Koppar- ochblydata arspecifika data fr4n
Boliden mineral.

.
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Referens Nr 2c: Livscykelanalvs for Vattenkraft Publicerad: 1996

Exempel fri% Lule alv (Vattenfall, 1996)

Studerat system: Vattenkraftverk
Geografisk representativitet Lule

‘m
alv, medelstort kraftverk ovan jord

Dokumentationskvalitet:
~

med damm.

Forbruknjng av naturresurse~ utsl~pp till iuft, utskipp till vatten saint production av
restprodukter vid genererhg av vattenkraftel.
Miljop&erkan per MWh et Bygg Drift Summa

Fornybar energi

Vattenkraft MJ 0.58 0.015 0.595

Biomassa, trtiflis 9 2270 0.0156 2270

Icke fdrnybar energi

IOlja 9 79 0.45 79.45

‘Diesel 9 34.5 2.86 37.36

Bensin 9 0,788 0.788

Kol 9 116 10.1 126.1

Naturgas 9 2.4 0.18 2.58

Naturligt uran 9 0.00293 0.00007363 0.00300

F&nybara materialresuraer

Trii 9 1980 1980

Icke fornybara materialresuraer

J#rnmalm 9 150 20 170

Kopparmalm 9 150 30 180

Blymalm 9 20 40 60

Kalksten 9 570 570

Ballast 9 3380 3380

Berg 9 12910 12910

Moran 9 4390 4390

Filter 9 7020 7020

Jord (bygge) 9 73780 73780

Plast 9 0.4 0.4

Ej fbljda till vaggan

Salpetereyra 9 6 6

Ammoniak 9 2 2

Svavelsyra 9 8 0.5 8.5

Utsliipp till Iuft

C02 9 724 63 787

co 9 3.621 2.05 5.671

NOX 9 4.792 0.294 5.066

S02 (s0.) 9 1.629 0.09 1.719

HC 9 0.859 0.278 1.137

— . . .. ..- . . ....... ... . .. . .
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Stoft 9 0.772 0.031 0.803

Utslapp till vatten

COD 9 0.01913 0.00256 002169

Tot-N 9 0.00189 0.00025 0.00214

Olja, inkl. olja och smorjfett 9 0.00234 0.83 083234

Utflode

Kraftverk 9 1460 1460

Damm 9 98100 98100

Avfall

Jord (deponi) 9 1660 1660

Restprodukter fran materialtillverkning 9 1030 19.5 ‘1049.5

Oljerester 9 Ej kvarltifierade

Kommentw Medelstortvattenkraftverk(80 MW) i Lule tilv (Boden). Ovanjordsanltiggning med damrn.
Drift och byggande ingiv men ej rivning. I Iivscykeln tas de 60 fbrsta driftaren med. Utfthfigare emissionsdata firms

fdr flera bakgrundsprocessser, bl.a. tungmetallemissioner. Dessa har dock inte tagits mad i den sammanst~llda
Iivscykelinventeringen, eftersom man inte har data for alla processteg. Koppar- och blydata ~r specifilka data fran
Boliden mineral,

Svenska Petroleum Institute/ IVL Svenska Mi~oinstitutet AB
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20.2 Rekommendation

20.2.1 Data

For att beskriva miljopiiverkan vid anviindning av vattenkrafi i Sverige
rekommenderas, dti produktionsorten inte ntirrnare anges, anvti.ndning av data fiti
Sydkrafts livscykehtnalys for ibljande parametrar (Sydkraft 1999):

Miljopbverkunfihn generering av 1 MJ vattenkrafiel i Sverige generellt, inklusive
byggande av kraffierk. (IVL’s recommendation baseradp~ litteratur i avsnitt 19.1).
Resursanvandning
total energianv~ndning, MJ 0,0037

I
Utslapp till Iuft, mg
NOX 1,8
Sox 0,38
co 1,9
NMVOC 1 0,35

co* 1400

N20 0,0064

CH4 1,55

Partiklar 0,23

NH3 0,0023

Utslapp till vatten, mg
COD 0,018
Tot-N ‘ 0,034

Tot-P 6,7.104

Production av restprodukter
restprodukter totalt, mg 1500

Summan av HC, NMVOC och VOC.
2 Sumrnan av tot-N, NHt-N och N03-N inklusive NHJNOSi den ursprungliga referensen.

20.2.2 Motivering

De livscykelanalyser f6r generering av vattenkraft under svenska firh~landen, som vi
har hittat i oppna kallor, ntirnligen Vattenfalls friin 1995 och Sydkrafts, iir biida av god
kvalitet. De skiljer sig dock pti ett flertal punkter, sasom geografisk representativitet,
satt att beskriva miljopkverka.n fr5n overdtimd mark och valda parametrar for att
beskriva resursforbrukning, avfallsgenerering och emissioner. V& rekommendation
av Sydkrafts data grundas huvudsakligen pa en battre geografisk representativitet, Eit
vara att Sydkrafts livscykelanalys avspeglar strukturen hos deras egen vattenkrafi, inte
strukturen hos hela den svenska vattenkraften.

Vattenfdl har sederrnera reviderat sin livscykelanalys frti 1995 och bl.a., liksom
Sydkrafi, tagit hhsyn till vtixthusgaser frii.n overdiimd mark. Detta frarnghr av deras
certifierade miljovarudeklaration fib 1999. Underlaget for milj ovarudeklarationen iir
dock inte tillgiingligt i oppna kallor.

V& rekornmendation begr&mas till de parametrar, som anges i tabellen own.

Svenska PetroleumInstitute I IVL Svenska Miljdinstitutet AB
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Icke fbrnybara materialresurser

Jilrnmalm

Kopparmalm, 0,35 ‘Y.Cu

Stenkol

Bauxit

Dolomit

Kalksten

Gips

Sand, grus

Sten

Kvarts

Natriumklorid

Atewunna materiakesurser

Stal

Koppar

Ej fbljda till vaggan

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

2500

24500

225

32

37

240C

7C

570C

350C

5f

52

115(

3[

——
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tervunnet stal

;talskrot

Uervunnen koppar

\teranvand olja

Iarnsulfat

(iselrok

ilarkanvandning

.andareal

JtslaPPtill lUft

>02

>0

NO,

so. (s02)

CH4

HC

Stoft

NMVOC

Andra organiskakolvaten

Alkaner

Aromater

Voc

NzO

NH4N03

NH3

HCI

HF

HZs04

CFC

Utslapp till vatten

COD

Tot-N

NH4-N

N03-N

NH4+

NH3

NOJ

Nitrater

Tot-P

so42-

CI

Susp.

Na+

Avfall

9

9

9

9

9

9

m2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1150

198

38

18

13

49

0.0025

6610

52

18

15

6.4

0.6

5

3.5

0.016

0.0026

0.0022

0.108

0.03

0.009

0.0056

0.058

0.0023

0.000042

0.00027

2.2

0.38

0.0018

0.0000018

0.03

0.00024

0.039

0.000008

0.0018

2.3

42

2.9

10.7

I I
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mm. wsmmum. mu.- ,,,CI, 6“” r

‘arligt avfall 9

J

58

Svrigt avfall 9 47100

Material till &tervinning

jtal 9 1540

<oppar 9 101

41uminium 9 8.6

(ommentac Sydkrafts LCI av sin vindkraft Iigger till grund for en certifierad miljbvarudeklaration.
nventeringen har gjorts for VlndOns vindkraftpark, som omfattar 12 verk a 600 kW. Inventeringen omfattar
illverkning av vindkraftverken i Danmark, transpoti till Vindbn, montering inklusive markforberedelser, fundament,
cablage och transformatorstation, vidare drift och underh#dlsaint rivning.
lrifttid med fullast var i genomsnitt 2360 timmar/~r PAVindbn. Anktggningens Iivslangd antas vara 20 ~r.
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?eferens Nr 2: Livscvkelanalvs, Vattenfall - LCA for vindkraft
Publicerad: 1996

(Dethlefsen och Tunbrant, 1996)

Studerat wstem: vindkra~erk
Beoarafisk rewesentativitet: Sverige (Nasudden, Gotland)
Ci~=+nmhmekrivn inn” Dokumentationskvalite~

~orbrukning av naturresurser, utslapp till lufi, utslapp till vatten sarnt production al
estprodukter vid generering av vindkraftel.
fliljop~verkan per MWh el Summa I
:brnybar energi

Iattenkraft MJ 0.63

/indkraft MJ 0.019

Nomassa, trMlis 9 8.24

cke fornybar energi

)Ija 9 90

)iesel 9 61

~aturgas 9 17

(01 9 536

Naturligturan 9 0.00345

Icke fornybara materialresurser

Jarnmalm 9 1050

Kopparmalm, 0,7 % CU 9 14.5

Kalksten 9 106

Sand, grus 9 881

Glasfiber 9 113

Vinylkloridmonomer 9 1.67

Naturgummi 9 1.64

Sm&jolja 9 2.31

Markanvandning

Landareal m’ 9.05

utslapp till Iuft

co’ 9 1900

co 9 0.903

NO. 9 5.3

so, (s02) 9 0.508

HC 9 1.04

Stoft 9 0.994

utslapptill vatten

COD 9 0.119

Tot-N 9 0.0112

OLa 9 0.0117

I
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Wt%ill

‘rim materialtiilverkning 9 320

bfall till deponi 9 693

3Ueavfall 9 0.592

Schaktmassor, jord 9 960

Wail till~tervinning 9
-1

799

Kommentar: Vattenfalls inventering bygger p5 en specifik typ av vindkraftverk, Nordic 500 PA500 kW, med tankt
~lacering pa NZisudden pa Gotland. Inventeringen omfattar byggande av kraftverket exklusive transforrnatorstation,
jrift och underhall saint rivning.Tva alternative drifttider med fullast har antagits, 1500 timmar/& och 2500 timmar/&.
I tabellen redovisas alternative 2500 timmar/ar. Antagen livsl~ngd ar 25 ~r,

..
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21.2 Recommendation

21.2.1 Data

For att beskriva miljopiwerkan vid anviindning av vindkraft generellt i Sverige
rekommenderas, dii inget ntirrnare anges om typ av vindkrailverk eller placeringsort,
anvtindning av data frim Sydkrai% livscykelanalys for foljande parametrar (Sydkraft
1999):

A4i~opciverkanj%in generering av 1 MJ vindkraftel i Sverige generellt, inklusive
byggande och rivning av kraftierk. (IVL’s recommendation baseradpti litteratur i
avsnitt 21.1).
Resursanvandning
total energianv~ndning, MJ 0,029

Utslapp till Iuft, mg
NOX 5,0
Sox 4,2
co 14
NMVOC ‘ 1,2

C02 1800
N20 0,008
CH4 1,8
Partiklar 1,4
NH3 0,002

Utsltipp till vatten, mg
COD 0,61
Tot-N L 0,12

Tot-P 0,0005

Production av restprodukter
restprodukter totalt, mg 14000

Summanav HC, NMVOC och VOC.
2 Surnman av tot-N, NH4-N och N03-N inklusive N&NOJ i den ursprungliga referensen.

21.2.2 Motivering

Vindkraften liknar vattenkraften sh till viola, att miljobelastningen domineras av
byggfasen, medan driften spelar en underordnad roll. Miljoprofilen bestii.ms alltsii av
s~dana faktorer som omfattningen av markarbeten och materialval,
tillverkningsteknologi saint ursprungsland for vindkraftverket. Vilka data man
anvtinder for att bestilva tillverkningen av konstruktions- och byggmaterial har ocksii
betydelse.

B&da referensema ovan uppger att man anviint specifika data fib
kraftverkstillverkaren i sina inventeringar. Det & Skandinaviska tillverkare i b~da
fallen. (Sydkrafts verk kommer fib Danmark, Vattenfall uppger Nordic Windpower
som tillverkare). I biida analysema har man tittat pii verk av jii.mforbar storlek och med
jiirnilorbar utnyttjandegrad. Trots detta firms betydande skillnader mellan resultaten.
SydkraR uppger hogre resursforbrukning och emissioner iin Vattenfall. Detta kan
delvis hero pa att man haft mer omfattande markarbeten fir att anlagga
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vindkraftparken pa Vindon tin vad som varit nodviindigt vid Vattenfidls anlaggning pii
Nasudden. Det kan ocksii finnas skillnader i bakgrundsdata for bygg- och
konstruktionsmaterial. Vi har inte haft n~gon mojlighet att granska och jtirnfora
Sydkrafts och Vattenfalls datakallor.

Sydkrafts livscykelinventering har legat till grund for en certifierad
miljovarudeklaration for vindkraft. Vi rekomrnederar for ntiarande det urval av
deras data, som firms i tabellen i avsnitt 21.1.1, for att beskriva rniljop~verka.n fr?m
generering av vindkraftel.
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22.1 Referenser

Referens Nr 1: Livscvkelanalw Publicerad: 2000

Miliop&verkan fr~n Sydkrafts elproduktion 1999 (Sydkraft, 2000)

Studerat system: Kamkraftverk

Geografisk representativitet: Sverige
Svstembeskrivnina:

F&brukning av nafurresurser, uts/app ti// /uft, uts/~pp ti// vatten samf production av
restprodukter vid generering av k~rnkrafte/.
Miljop&erkan per MWh el Summa

Fornybar energi
4

IIVattenkraft MJ 13

IIBiomassa, traflis 9 50

Icke fbrnybar energi

R~olja 9 750

Kol 9 5500

Naturgas 9 290

Uranmalm, 0,3 % U 9 5800

I lUranmalm, 1,6 % U 9 6801

Atervunnen energiresurs

Atervunnenenergi, ospec. MJ 0.0022

IIFornybara materialresurser

ITra

Vatten

Icke fornybara materialresurser

Jarnmalm

Kopparmalm,0,35% Cu

Kopparmalm,0,7% Cu

Svavel

Kol, feedstock

R~olja, feedstock

Kalksten

Sand

Sten

9

9

9

9

9

9

~

9

9

9

9

14

1700

160

3000

7.7

90

31

45

510

780

480

Atervunna materiairesurser

St51ochjam 9 84

Koppar 9 4.6

Aluminium 9 0.089

Ej fbljda till vaggan

Fyllnadsmaterial 9 580

——
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lentonit

lrunsten

‘otogen

Qselsyra

;yrgas

ilarkanvtindning

.andareal

Jtalapp till lUft

:02

>0

Qox

;02 (s0,)

2H4

+C

qMVOC

storl

/oc

%0

NH3

CFC

HCFC

HCFC-22

CFC/HCFC

CHC13

Radioaktivitet

lltel~pp till vatten

COD

Tot-N

NH4-N

N03-N

NH4+

NO~

NH4N03

Tot-P

SpillvWme

;Radioaktivitet

Avfall

Farligt avfall

Hbgaktivt avfall

Medelaktivt avfall

LAgakWt avfall

Ovrigt avfall

Material till ~tervinning

9

9

9

9

9

mz

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

kBq

9

9

9

9

9

9

9

9

MJ

kBq

9

9

9

9

9

38

25

20

6.7

4.2

0.0009

11000

8.2

35

34

44

0.33

4.2

10

1.1

0.12

0.25

0.2

0.0083

0.000 1

0.0000073

0.0000006 8

4400

0.22

0.095

0.02 1

0.015

0.066

0.27

0.02

0.0052

7200

680

17000

3.32

7.2

10

79000

I I
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Betong 9

1

1200

Stal 9 85

Koppar 9 3.4

Ospec. material 9 2.1

Isolering 9 1.5

Bly 9 0.93

Aluminium 9 0.21

Kommentac Inventeringen omfattar uranbrytning, konvertering, anrikning, bransletillverkning, karnkraftverk,
avfallshantering inklusive byggande och rivning av karnkraftverk, CLAB, slutforvar i Forsmark, inkapsiingsanlaggning
och djupftiwar.
Urangruvorna ar dels ett dagbrott, dels en gruva med bade dagbrott och underjordsgruva.
Konvertering via UFG.
Isotopanrikning med gasdiffusion for 30 %, med gascentrifugering for 70 % av bransleflbdet.
Br~nsletillverkning till UOZvia den terra metoden till 18 Yo, via den kemiska metoden till 82 %.
Inventerade k~rnkraftverk itr Oskarshamn (57,2 Y., 40 ars Iivskingd) och Barseback (42,8 Y., 40 ars Iivslangd for en
reaktor, 25 & for den andra).
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?eferens Nr 2: Livscvkelanalvs, Vatlenfall- LCA for k~rnkraft Publicerad: 1996

Tunbrant m.fl. (1996)

Muderat system: K~rnkraftverk
Seografisk representativitet: Sverige

Dokumentationskvalitet:
4 1 E&brmt twan.skarl I

4 1’s

--.”. . . . ! “. . . ...””

;Ysterndefinierinb
I/ t Traasparens

Fbrbruknina av naturresurser, utsl~pp till Iufi, utskipp till vatten saint production av
restproduti”er vid generering av karnkrafiel.
Miljbp&verkan per MWh el Summa

Fornybar energi

Vattenkraft MJ 11.9

Biomassa, traflis 9 26

Icke fornybar energi

Olja 9 27

Diesel 9 247

Bensin 9 0.376

Kol 9 763

Naturgas 9 33.3

Naturligt uran 9 0.237

Atervunnen energiresura I
Atenmnnen energi, ospec. MJ I
Fbrnybare materialresuf’aer

Tr~ 9 46.7

Vatten 9 20600

1icke fornybara materialresureer I

Uranmalm, 2.22% U30E(1,9 % U) 9 1240

Sbal

Koppar

Aluminium

B[y

Titan

Cement

Kvartssand

Sprilngamne

SmtXj-, transfonnator- och turbinolja

9

9

9

9

9

9

9

9

9

95.2

15.8

0.0617

0.596

0.0925

241

1290

6.75

0.583

Atervunna materialresureer
I

St/d och j~rn 9

Koppar 9

Aluminium 9

Ej foljda till vaggan

Bentonit 9 296

I I
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,

Stenull

Glas

Pvc

Jonbytarmassa

Salpetersyra

Svavelsyra

Fluorvatesyra

Ammoniak

Natriumhydroxid

Metanol

Aluminiumfosfat

Kalk

&riga kemikalier

Syrgas

Kvavgas

Vatgas

Koldioxid

CFC-gas

&iga gaser

Ovriga materialres

Uppv~rmt kylvatten

Markanvandning

Landareal

Utslapp till Iuft

C02

co

NO,

S02 (Sox)

HC

Stoft

Uran

Fluor

Metanol

Utsl~pp till vatten

COD

Tot-N

NH4+

NO;

so42-

~.

Susp.

Uran

Lbsta ~mnen

Olja

;ureer

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

m’

m’

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1.41

3.94

3.05

0.962

8.61

166

10.8

15.6

4.41

3.21

2.02

100

6.34

1160

3.29

0.37

1.29

0.0174

3.57

180

CI.00219

2820

3.94

16.7

12.9

23.5

7.87

0.000345

CI.00282

0.932

0.0615

0.328

0.996

3.83

0.99

CI.00934

0.351

0.0658

0.29

CI.00547
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Avfall

Miljofarligtavfall 9 6.25

Anvantkarnbransle 9 45.3

Aktivt driftavfall m’ 0.000024

Aktivt rivningsavfall 9 30.6

Inaktivt rivningsavfall 9 22.2

Fran materialtillverkning 9 51.1

Fran kemikalietillverkning 9 624

Berg-sand-moran 9 19000

Kemikalier 9 5.47

Ofia 9 0.964

Hush~lls- och fast avfall 9 18.8

Dranagevatten m’ 5.6

IISchaktmassor m3 0.00447

Kommentar: Inventeringenomfattaruranbrytning,konvertering,anrikning,bransletillverkning,karnkraftverk,
avfalishanteringinklusivebyggandeoch rivningav karnkraftverk,CIAB och inkapslingsanl~ggningsaint byggande
av slutf&var i Forsmarkoch djupftiwar.
Urangruvanar ett dagbrotti Kanada.
Konverteringsker i Kanada via UF6.
Berakningarna antar att isotopanrikning sker i Frankrike och Holland med gasdiffusion for 40 % av bransleflodet och
med gascentrifugering for 60 % av bri%isleflodet.
Bransletillverkning till UOZi V~ster~s (ABB).
Inventerat karnkraftverk ar huvudsakligen Forsmark. Berakningar har gjorts f& 40 ~rs och fdr 25 iirs livsl~ngd. Ovan
citeras resultatet ftir 40 &s Iivslangd. Livskingden p5verkar miljolprofilen for byggande och rivning. Dessa processer
ar av mindre betydelse for den totala milj5profilen.
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22.2 Recommendation

22.2.1 Data

For att beskriva miljopliverkan vid anvtindning av kMnkraft i Sverige foreslti, dh inga
specifika uppgifter om ktirnbranslefrarnstlillningen firms, anvtindning av data frti
Sydkrafis livscykelanalys for foljande pararnetrar (Sydkraft 1999):

Miljophverkanfihn generering av 1 MJ kzirnkraftel i Sverige generellt, inklusive
byggande och rivande av kraf~erk samtji-amstallning av kdrnbransle och
omhandertagande av avfall. (IVL’s recommendation baseradpii iitteratur i avsnitt
20. I).

Resursanvandning
total energianvandning, MJ

=
13,061

Uranmalm, 0,3 ?40U, g

a

1,6

Uranmalm, 1,6 ?4.U, g 0,19

Utslapp till Iuft, mg (kBq)
NOX

:

9,7
Sox 9,4
co 2,3
NMVOC ‘ 1,6
Coz 3100
N20 0,033
CHA 12
Partiklar 2,8

NHS 0,069
Radioaktivitet, kBq 1,2

Utslapp till vatten, mg (kBq)

COD

4

0,061
Tot-N ‘ 0,070
Tot-P (0,0014
Radioaktivitet, kBa 019

1

Production av restprodukter
restprodukter totalt, mg ~;27 000

Summan av HC, NMVOC och VOC.

2 Summan av tot-N, NH4-N och N03-N inklusive NH4N03 i den ursprungliga referensen.
3 Exklusive uranrnalrn.

22.2.2 Motivering

I miljoprofilen for ktirnkraft dominerar fra.rmdlningen av ktibriinslet vad avser
emissioner till lufi och forbrukning av icke-fornybara energiresurser. Forbrukning av
materialresurser domineras av byggfasen, medan emissioner till vatten framforallt
beror av brtinsleii-amsttillningen och driften. Detta inneb~, att miljobelastningen for
ett k-aftverk i hog grad beror pa var verket koper sitt brii.nsle. Det inwbiir vidare,
att emissionerna frti svensk ki%n.kraft rent ~siskt till stor del up]?kommer i ett antal
andra kinder och bl.a. beror av egenskaperna hos dessa E.nders energisystem.
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V&l fbrslag att anvtinda Sydkrafis data for deras situation 1999 for att beskriva svensk
ktiafiel i de fall man inte har specifika uppgifter om framstallningsmetod for och
leverantor av ktibriinslet grundar sig pa att deras inventering av briinslekedjart iir
mindre specifik iin Vattenfalls data frim 1996, som beskriver deras situation 1993.
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