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Förord 
Denna rapport bygger på idéer och textavsnitt ur ett tidigare, opublicerat manuskript ”Miljövärde-
ring av energi – förslag till procedurprinciper” som skrevs av Jenny Gode, Tomas Ekvall och Erik 
Särnholm med finansiering från IVL Svenska miljöinstitutet. Jan-Olov Sundqvist bidrog till det 
dokumentet med kunskap om avfallssystemet.  

Bearbetningen och färdigställandet av rapporten gjordes inom ramen för projekt North European 
Energy Perspectives Project (NEPP). Mathias Gustavsson, Erik Dotzauer och Lisa Hallberg bidrog 
med värdefull input till rapporten. Författaren själv svarar dock för rapportens slutliga version och 
för dess rekommendationer. 



 

 

  



 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning..................................................................................................................... 7 

1 Inledning ......................................................................................................................... 9 

2 Kriterier för metodval vid miljöbedömning .................................................................. 10 

3 Studieobjektet .............................................................................................................. 12 
3.1 Geografiska utsläppsperspektiv ...................................................................................................... 12 
3.2 Geografiskt produktionsperspektiv ................................................................................................. 12 
3.3 Geografiskt användningsperspektiv ................................................................................................ 13 
3.4 Verksamhetsperspektiv ................................................................................................................... 13 
3.5 Produktperspektiv ........................................................................................................................... 13 
3.6 Projektperspektiv ............................................................................................................................ 14 

4 Bokföring eller konsekvensanalys: systemgränser och indata ..................................... 15 
4.1 Jämförelse bokföring och konsekvensanalys .................................................................................. 17 
4.2 Rekommendation ............................................................................................................................ 19 

5 Vilka medeldata; vilka marginaldata? .......................................................................... 21 
5.1 Genomsnitt av vad? ......................................................................................................................... 21 
5.2 Vilket slags marginaleffekt: kort eller lång sikt? .............................................................................. 22 

6 Allokeringsproblem ....................................................................................................... 26 
6.1 Kraftvärmeproduktion ..................................................................................................................... 28 

6.1.1 Bokföringsberäkning vid kraftvärme....................................................................................... 29 
6.1.2 Konsekvensanalys av värme från kraftvärmeverk .................................................................. 30 
6.1.3 Konsekvensanalys av el från kraftvärmeverk .......................................................................... 31 

6.2 Industriell restvärme ....................................................................................................................... 32 
6.2.1 Bokföringsberäkning vid produktion av restvärme................................................................. 32 
6.2.2 Konsekvensanalys av restvärme ............................................................................................. 34 

6.3 Avfallsförbränning med energiutvinning ......................................................................................... 34 
6.3.1 Bokföringsberäkning vid avfallsförbränning ........................................................................... 35 
6.3.2 Konsekvensanalys av energi från avfall .................................................................................. 36 

7 Tidshorisonter ............................................................................................................... 41 
7.1 Rapportens ”bäst-före-datum” ....................................................................................................... 41 
7.2 Beslutets varaktighet ....................................................................................................................... 41 
7.3 Effekter i det tekniska systemet ...................................................................................................... 41 
7.4 Effekter på emissionerna................................................................................................................. 42 
7.5 Effekter i miljön ............................................................................................................................... 42 

8 Dygns- och säsongsvariationer ..................................................................................... 43 
8.1 Bränslen ........................................................................................................................................... 43 
8.2 Fjärrvärme ....................................................................................................................................... 43 
8.3 Elenergi ............................................................................................................................................ 44 

9 Slutord........................................................................................................................... 47 

Referenser ............................................................................................................................ 48 



 

 

 

 

 



 Rapport C 361  Miljöbedömning av energibärare – vägledning för livscykelanalyser 

 

7 

Sammanfattning 
Miljöbedömningar av energibärare som el, bränslen och värme kräver beslut i många metodfrågor: 
val av systemperspektiv, systemgränser, modeller, datakällor m.m. För flera metodval saknas kon-
sensus om vad som är den bästa metoden. Denna rapport reder ut begrepp och ger, där det är möj-
ligt, rekommendationer kring några av de viktigaste metodvalen.  

Både diskussionen och rekommendationerna avspeglar författarens personliga perspektiv och 
erfarenhet från energisystemanalys och livscykelanalys (LCA). De bygger på utgångspunkten att 
miljöbedömningar bör bidra till att människans negativa miljöpåverkan minskar totalt eller åt-
minstone per funktionell enhet. Det betyder att metodiken för miljöbedömningar bör vara lättan-
vänd, rättvisande, begriplig, inspirerande och svår att missbruka (se vidare i kapitel 2).  

Varje metod har i regel både fördelar och nackdelar. Det är inte möjligt att avgöra vilka metoder 
som är bäst utan att beakta de speciella förutsättningarna i respektive fall. Ofta görs miljöbedöm-
ningen av en energibärare inom ramen för en annan miljö- eller hållbarhetsbedömning, där studie-
objektet kan vara, exempelvis, ett geografiskt avgränsat energisystem, en organisation, en produkt 
eller ett projekt (se kapitel 3). Studieobjektet påverkar valet av systemgränser och datakällor. 

Metodvalen påverkas också av vilken fråga som ställs om studieobjektet (kapitel 4). Om syftet är 
att uppskatta vilken del av världens miljöbelastning som hör till studieobjektet krävs bokförings-
metodik. Om syftet istället är att utreda hur produktionen eller användningen av studieobjektet 
påverkar världens miljöbelastning bör en konsekvensanalys göras. Beslutet att göra en bokförings-
beräkning eller en konsekvensanalys kan ha mycket stor betydelse för studiens resultat och bör tas 
efter diskussioner med beställaren och eventuellt med andra intressenter och kollegor. 

Valet mellan bokföring och konsekvensanalys påverkar flera metodval. Tydligast är kanske valet 
av indata för miljöbelastningen från produktion av el och andra varor (kapitel 5). I en bokförings-
beräkning används medeldata för ett relevant produktionssystem. Gränserna för det produktions-
systemet kan vara geografiska och/eller organisatoriska. Om det exempelvis finns ett avtal som 
specificerar att elen produceras med en viss teknik, bör bokföringsberäkningen bygga på medel-
data för den eller de tekniker som specificeras i avtalet. 

I en konsekvensanalys är det ofta bättre att använda marginaldata, det vill säga data som avspeglar 
hur produktionssystemets miljöbelastning påverkas av en liten ändring i produktionsvolym. Vi 
skiljer på två olika slags marginaleffekter: kort- och långsiktiga marginaleffekter. De kan också 
kallas drift- respektive byggmarginal. Vilka ord som är bäst att använda beror på sammanhanget. I 
kommunikation med allmänheten är drift- och byggmarginal bra ord eftersom de är lätta att förstå. 
I kommunikation med forskare är det antagligen bättre att tala om kort- och långsiktiga effekter, 
eftersom de begreppen är mer exakta.  

De faktiska effekterna av en liten ändring i efterfrågan kan vara både kort- och långsiktiga och 
involvera flera olika tekniker i en komplex marginalmix. Denna komplexa marginaleffekt kan be-
räknas med en energisystemmodell, men en sådan beräkning kräver särskild expertis och innehål-
ler mycket stora osäkerheter. Om miljöbedömningen görs utan expertis på energisystemmodeller, 
kan resultat från publicerade modellkörningar användas som indata till beräkningarna. Osäkerhet-
ernas betydelse för miljöbedömningens resultat kan illustreras genom att marginaldata för alterna-
tiva scenarier används i känslighetsanalyser.  
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I många fall är det dock antagligen bättre att använda en enklare metod. Om det finns överkapa-
citet i produktionssystemet och nedläggningar av existerande anläggningar inte diskuteras, är det 
bästa att bara använda data för kortsiktiga marginaleffekter. Annars kan det vara ok att bara an-
vända data för långsiktiga effekter, eftersom de brukar vara viktigare än de kortsiktiga effekterna. 
Den långsiktiga marginaleffekten kan identifieras genom en strukturerad procedur eller genom ett 
enkelt antagande. Långsiktiga marginaleffekter i elsystemet kan, exempelvis, som första approx-
imation antas vara elproduktion i nya naturgaseldade kraftverk. En eventuell känslighetsanalys 
kan då bygga på data från gammal kolkraft respektive gammal kärnkraft. När sådana förenklade 
metoder används bör både miljöbedömningens utförare och dess mottagare vara medvetna om att 
det är en förenklad metod som används och att de faktiska marginaleffekterna i grunden är och 
förblir okända. 

Valet mellan bokföring och konsekvensanalys påverkar också modelleringen av processer med 
flera funktioner: kraftvärmeverk, avfallsförbränning med energiutvinning, med mera (kapitel 6). 
Varje sådan process medför ett allokeringsproblem: hur mycket av processens emissioner, avfall 
och insatsvaror ska ingå i miljöbedömningen av den studerade energibäraren? I en strikt bokfö-
ringsberäkning allokeras processens miljöbelastning mellan dess produkter och funktioner i pro-
portion till en egenskap de har gemensam och som kan kvantifieras: energiinnehåll, massa, pris, 
etc. Hur miljöbelastningen allokeras kan påverkas av vilken metod avnämarna anser vara rättvis, 
för det ökar studiens legitimitet i deras ögon. Därmed ökar chansen att studien leder till beslut. 
Men valet av allokeringsmetod beror också på hur genomförbar den är, och på hur stabila resulta-
ten blir. Om allokeringsproblemet inte är viktigt för studiens resultat, är det lämpligt att välja den 
metod som är lättast att använda. 

En konsekvensanalys bör inkludera de processer som faktiskt påverkas, oavsett om de ligger inom 
eller utanför den studerade livscykelns gränser. Då är olika typer av systemutvidgning i regel den 
mest lämpliga metoden att hantera allokeringsproblem på. Den systemutvidgning bör användas 
som bäst avspeglar de faktiskt förväntade effekterna av en förändring. De effekterna beror dels på 
om den studerade produkten är processens huvudprodukt eller en biprodukt. De beror också på 
vilken typ av beslut konsekvensanalysen handlar om. Även i en konsekvensanalys gäller att den 
metod som är lättast att använda kan användas om allokeringsproblemet inte är viktigt för studi-
ens resultat. 

En miljöbedömning inkluderar i regel fem olika slags tidshorisonter (kapitel 7): studiens ”bäst-före-
datum”, varaktigheten hos ett eventuellt beslut, och studiens horisont vad gäller framtida effekter 
på det tekniska systemet, på dess emissioner, och på emissionernas miljöpåverkan. Miljöbedöm-
ningen bör helst inkludera medvetna och transparenta val av alla dessa fem typer av tidshorisont. 
Om rapporten från en miljöbedömning bara anger en eller ett par tidshorisonter bör det åt-
minstone framgå vilken eller vilka typer av tidshorisont som avses.   

Den blandning av teknikslag som används för att producera fjärrvärme och el varierar över dygnet 
och året bland annat på grund av variationer i förbrukningen. En bokföringsberäkning brukar 
bygga på årsmedelvärden och alltså inte ta hänsyn till när på dygnet eller året som energin an-
vänds. I en konsekvensanalys kan det dock vara viktigt att ta hänsyn till att marginaleffekterna 
beroende på om energin används på sommaren eller vintern, på dagen eller nattetid (kapitel 8).  
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1 Inledning 
Miljöbelastningen för energibärare som el, bränslen och värme behöver många gånger kvantifieras 
både i energi- och miljösystemanalys. En sådan beräkning kräver beslut i många metodfrågor: val 
av systemperspektiv, systemgränser, modeller, datakällor m.m. Metodiken för miljöbedömning 
har under lång tid diskuterats i de delar av forskarvärlden där miljöbedömning av energi behövs. I 
vissa delar har metodiken klarnat och en tydlig praxis har utvecklats. I andra delar är metodvalen 
fortfarande upp till den enskilda forskaren eller forskargruppen. Även terminologin skiljer sig 
mellan olika sammanhang; samma sak kan alltså beskrivas med olika ord, vilket försvårar kom-
munikationen och ökar risken för missförstånd.  

Denna rapport diskuterar några av de viktigaste metodvalen. Syftet är att på ett begripligt sätt reda 
ut begreppen och, där det är möjligt, ge rekommendationer kring dessa metodval. Både diskuss-
ionen och rekommendationerna avspeglar författarens personliga kunskap och perspektiv. De 
bygger på den breda erfarenhet författaren har av utveckling och användning av metoder inom 
främst energisystemanalys och livscykelanalys (LCA).  
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2 Kriterier för metodval vid miljöbedömning 
Det grundläggande kriteriet för metodval i miljöbedömningar är att dessa bedömningar ska bidra 
till att människans negativa miljöpåverkan minskar totalt eller åtminstone per funktionell enhet, 
det vill säga per enhet nytta som det studerade systemet genererar. Ju mer metoden kan förväntas 
bidra till detta, desto bättre är den. 

För att våra miljöbedömningar ska vara till nytta för miljön måste en rad villkor vara uppfyllda 
(Ekvall m.fl. 2004 och figur 1). En bra metod måste gå att tillämpa och ska helst vara lättanvänd. 
Resultaten behöver vara någorlunda rättvisande och begripliga och inspirera till beslut som är posi-
tiva ur ett miljöperspektiv. Vidare måste metoden vara robust mot missbruk.  

 
Figur 1: Kriterier för bra metoder för miljöbedömning och deras bidrag till beslut som är bra för miljön 
(baserad på Ekvall m.fl. 2004). 

Olika metodval uppfyller dessa kriterier i olika grad. Vart och ett av kriterierna diskuteras nedan. 

A. Lättanvänd 

Hur ofta miljöbedömningar görs beror på hur användbara resultaten är (se kriterium B-D). Men 
det beror också på hur lätta metoderna är att använda och hur dyra studierna blir. Detta beror i sin 
tur på hur komplexa metoderna är och på i vilken utsträckning de data och modeller som behövs 
finns tillgängliga. Metoden blir mer kostnadseffektiv om de resultat den genererar dessutom kan 
användas i flera olika beslutssituationer. Då behöver data inte samlas in lika många gånger, och 
även beräkningsarbetet minskar. 

Det är alltså en fördel om metoden är enkel och billig att tillämpa, och om dess resultat är lätta att 
generalisera till andra situationer.  

B. Rättvisande 

Miljöbedömningarna ska ge information om hur eventuella beslut påverkar miljön. Den informat-
ionen bör vara så rättvisande som möjligt, det vill säga så fullständig, korrekt och exakt som det 
går. Den bör också gå att lita på i den meningen att den inte är osaklig eller för subjektiv eller osä-
ker. 
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Det är alltså en fördel om metoden ger studien ett helhetsperspektiv och om den ger en så verklig-
hetsnära och noggrann bild som möjligt av det som faktiskt ska studeras. Här krävs dock ofta en 
avvägning, eftersom en mer omfattande och detaljerad studie blir dyrare och svårare att genom-
föra (se kriterium A). Vad som faktiskt ska studeras beror också på i vilket sammanhang miljöbe-
dömningen görs (se kapitel 3).  

C. Begriplig 

Miljöbedömningarna ska inte bara ge information, utan kunskap och insikter hos beslutsfattarna. 
Det kräver för det första att informationen behöver vara tillgänglig för dem, och för det andra att 
den är begriplig. Studien bör vara transparent, och så lätt som möjligt att tolka och ta till sig. Tolk-
ningen underlättas av om de begrepp som används är tydliga och intuitivt enkla att förstå. Den 
kan försvåras om studien är mycket omfattande eller begreppsmässigt komplex. 

Det är alltså bra om metoden har en enkel struktur och bygger på tydliga begrepp. 

D. Inspirerande 

För att kunskapen ska leda till beslut som minskar miljöpåverkan bör den vara övertygande och 
upplevas som relevant och legitim. Övertygande bör den bli om slutsatserna är trovärdiga, tydliga 
och säkra. Trovärdighet kan bland annat fås genom känslighetsanalyser. Tydliga och säkra kan 
slutsatserna bli om metoden inte för med sig för stora osäkerheter eller har stora inslag av subjekti-
vitet. Det är alltså bra om metoden är robust (se nedan). 

En studie kan upplevas som relevant om den fokuserar på sådant som beslutsfattarna har chans att 
påverka och/eller har en tydlig anknytning till. Den får legitimitet om den upplevs som rättvis, 
opartisk och/eller välförankrad. Både relevans och legitimitet stärks om vi tar hänsyn till avnämar-
nas kunskapsbehov när vi väljer metod. Detta innebär att metoderna behöver situations anpassas, 
och att olika metoder kan vara lämpliga i olika studier.  

E. Robust 

Med robust menas här att en studie ger ungefär samma resultat oberoende av vem som använder 
metoden. Detta gör att metoden blir svårare att missbruka och resultaten blir inte är alltför osäkra. 
Med missbruk menas miljöbedömningar som görs för att stoppa eller försena ett beslut med posi-
tiva konsekvenser för miljön, eller för att försvara ett beslut med dåliga konsekvenser.  

Metoden blir mer robust om den inte kräver att användaren gör antaganden om osäkra fakta som 
påverkar resultaten kraftigt. Den blir också mer robust om den kopplar tydligt till studiens fråge-
ställning, om det finns detaljerade riktlinjer för hur metoden ska tillämpas, och om det finns en 
etablerad god praxis för tillämpningen. 
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3 Studieobjektet 
Miljöbedömning av energibärare kan ingå i en analys av ett energisystem, men det kan också vara 
en del av en miljöbedömning av ett geografiskt avgränsat område, av en organisation, en produkt 
eller ett projekt. Som exempel kan nämnas klimatrapporteringen till FN där syftet är att kartlägga 
emissioner som sker i Sverige. På samma sätt kanske man vill undersöka emissionerna i en specifik 
kommun, eller hur stora utsläppen är för att producera energin, varorna och tjänsterna som an-
vänds i Sverige. Dessa perspektiv skulle kunna sammanfattas som olika typer av geografiska per-
spektiv. De geografiska systemgränserna för en sådan studie är viktiga och behöver vara tydliga.  

Systemgränserna kan se helt annorlunda ut om miljöbedömningen av energibärarna görs som en 
del av en miljöbedömning av en organisation, en produkt eller ett projekt. Då gäller det att förstå 
vilka emissioner som hör samman med just det studieobjektet, det vill säga den verksamhet, pro-
dukt eller projekt som ska utvärderas.  

3.1 Geografiska utsläppsperspektiv 
Med ett geografiskt utsläppsperspektiv avgränsas studien utifrån var emissionerna av de stude-
rade föroreningarna sker. Emissioner som sker utanför den geografiska gränsen ingår inte i beräk-
ningarna, även om de orsakas av aktörer inom gränsen. Många olika geografiska utsläppsperspek-
tiv är möjliga, exempelvis: 

• Kommunalt perspektiv: Emissioner från all produktion av el, fjärrvärme m.m. i kommunen 
inkluderas, antingen den används av kommuninvånarna eller av någon annan. Likaså om-
fattas utsläpp från förbränning av bränslen i alla industrier i kommunen, oavsett om det 
som produceras används lokalt eller på andra ställen (kanske till och med exporteras).  

• Svenskt perspektiv: Denna systemgräns är intressant att använda om man vill se hur en åt-
gärd påverkar de utsläpp som faktiskt sker i Sverige och därmed den svenska utsläppssta-
tistiken. Till exempel räknas Sveriges emissioner av koldioxid på nationell nivå. Vad som 
sker utanför Sveriges gränser påverkar inte Sveriges möjlighet att uppfylla sina åtaganden 
enligt Kyotoprotokollet och EU:s bördefördelning. 

• Systemgräns EU: Systemgräns EU är relevant att använda då man vill jämföra koldioxidut-
släpp på kort sikt och då ta hänsyn till handeln med utsläppsrätter. 

3.2 Geografiskt produktionsperspektiv 
Med ett geografiskt produktionsperspektiv avgränsas studien med avseende på var i världen den 
studerade energibäraren produceras. Detta kan även gälla ett delsystem i miljöbedömningen och 
bör kombineras med ett livscykelperspektiv på den studerade energibäraren. Om fjärrvärme an-
vänds i det studerade systemet är det naturligt att ha ett kommunalt perspektiv på produktionen 
av fjärrvärme, eftersom varje fjärrvärmesystem normalt är begränsat till en kommun. Livscykel-
perspektivet betyder att beräkningarna inkluderar emissionerna från produktionen av det bränsle 
och den el som används i fjärrvärmesystemet, oavsett var de utsläppen sker. På det sättet skiljer sig 
produktionsperspektivet från utsläppsperspektivet ovan.  

När elenergi används i det studerade systemet kan elproduktionen modelleras på exempelvis nor-
disk eller nordeuropeisk nivå, eftersom de nordiska länderna både fysiskt och finansiellt har en 
gemensam elmarknad och blir alltmer en integrerad del av ett nordeuropeiskt elsystem. En nordisk 
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systemgräns kan vara praktisk att använda eftersom systemgränserna då blir tydliga och lätta att 
kommunicera. Svagheten är förstås att förbindelserna med Tyskland, Polen och Ryssland inte 
kommer med i miljöbedömningen. På längre sikt, vid en alltmer integrerad europeisk elmarknad, 
kan det därför bli mest relevant att inkludera det nordeuropeiska eller rent av hela det europeiska 
elsystemet. 

Ett problem med ett stort geografiskt produktionsperspektiv är att marknaden inom detta stora 
geografiska område inte är homogen. Ibland leder flaskhalsar i transmissionssystemet till att även 
den nordiska elmarknaden indelas i olika prisområden och att elenergi behöver produceras i an-
läggningar som annars inte skulle använts för att de har höga produktionskostnader. 

I en miljöbedömning av el med geografiskt produktionsperspektiv innebär livscykeltänkandet att 
beräkningarna inkluderar miljöbelastningen från exempelvis kolbrytning och annan produktion av 
det bränsle som används i kraftverk inom de geografiska systemgränserna, oavsett var i världen 
bränslet produceras.  

3.3 Geografiskt användningsperspektiv 
Detta perspektiv är relevant om man vill kartlägga hur stora emissionerna är för att producera 
energienergibärare som används i ett visst geografiskt område, till exempel i Sverige. Det kan 
också vara relevant för att studera miljöpåverkan från en produkt på en marknad som är lokal, 
regional, nationell eller europeisk. Användningsperspektivet skiljer sig från utsläppsperspektivet 
eftersom emissioner från produktionen av energibäraren inkluderas i analysen oavsett var i värl-
den de uppstår. För fjärrvärme, och för andra produkter som inte kan transporteras långa sträckor, 
blir produktions- och användningsperspektiv i regel samma sak eftersom dessa produkter används 
på det ställe där de produceras och eftersom båda perspektiven inkluderar emissioner från pro-
duktion av bränslen och andra insatsvaror oavsett var de utsläppen sker.  

Vid miljöbedömning av elenergi behöver man ta hänsyn till handel över den geografiska system-
gränsen. Om studieobjektet är elenergi som används i Norden, bör miljöbedömningen inkludera 
produktionen av den energi som importeras till Norden. Å andra sidan bör beräkningarna inte 
inkludera emissioner från produktionen av den elenergi som exporteras från Norden till andra 
delar av Europa. 

3.4 Verksamhetsperspektiv 
Ett verksamhetsperspektiv fokuserar på uppföljning och utveckling av miljöprestanda, miljöredo-
visning, miljöledning, miljöbokslut eller beräkning av miljöprofil för ett energiföretag eller en an-
nan verksamhet. Verksamhetsperspektivet kan omfatta de totala emissionerna vid företagets alla 
anläggningar. Det kan också kombineras med en geografisk systemgräns och inkludera exempelvis 
bara en enskild anläggning eller ett regionalt affärsområde, såsom Vattenfall Sverige.  

3.5 Produktperspektiv 
Produktperspektivet är det som används i en LCA. Utgångspunkten är då att miljöbedömningen 
inkluderar miljöpåverkan från alla anläggningar och aktiviteter i produktens livscykel, oavsett var 
de befinner sig i världen. De exakta systemgränserna beror dock på om det är en bokföring eller en 
konsekvensanalys som görs (se kapitel 4).  
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Produktperspektivet, som alltså är ett livscykelperspektiv, ingår naturligt i ett geografiskt produkt-
ion- eller användningsperspektiv (avsnitt 3.2 och 3.3), för det inkluderar miljöpåverkan av pro-
duktionen av råvarorna oavsett var den sker. Produktperspektivet kan också kombineras med ett 
verksamhetsperspektiv om syftet är exempelvis att göra en LCA av den verksamheten som helhet. 

Produktperspektivet kan också användas självständigt utan att kombineras med något annat per-
spektiv. Ett exempel är en LCA som jämför olika slags solceller utan att specificera var de produce-
ras eller används. Ursprungsmärkning av el och värme har också ett tydligt produktperspektiv. 

3.6 Projektperspektiv 
Med ett projektperspektiv studerar man den påverkan som ett projekt orsakar, oavsett var påver-
kan uppstår. En åtgärd som leder till förändrad bränsleanvändning får konsekvenser på den plats 
där projektet/åtgärden genomförs, men också i de anläggningar där bränslet produceras. Ett pro-
jekt som påverkar användning av fjärrvärme, fjärrkyla eller el får framför allt effekter på andra 
ställen, kanske även utanför Sveriges gränser. Projektperspektivet är också ett livscykelperspektiv, 
men det är inte en produkt utan en förändring som står i fokus för intresset. Konsekvenser av för-
ändringen inkluderas i miljöbedömningen oavsett var de uppstår. 
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4 Bokföring eller konsekvensanalys: system-
gränser och indata 

När studieobjektet är bestämt är nästa fråga vilken information miljöbedömningen ska ta fram om 
studieobjektet. Vilken fråga ska ställas om studieobjektet? I LCA skiljer man mellan två sorters 
studier: bokföring och konsekvensanalys. De svarar på olika frågor (figur 2). En bokförings-LCA 
ger en uppskattning av hur stor del av världens miljöbelastning som hör till den studerade pro-
dukten. En konsekvens-LCA ger en uppskattning av hur världens miljöbelastning påverkas av att 
produkten produceras och används.  

Observera att en konsekvens-LCA kan inkludera både ökningar och minskningar i miljöbelast-
ningen. Det är inte ovanligt att produktionen av en och samma produkt leder till både emissioner 
och till miljövinster. Produktion av fjärrvärme från ett kraftvärmeverk i Sverige ger exempelvis 
emissioner från kraftvärmeverket, men miljövinster i andra delar av elsystemet när el från kraft-
värmeverket ersätter annan elproduktion. 

 
Figur 2: Illustration av bokförings- och konsekvens-LCA (baserad på Weidema 2003). De stora cirklarna 
symboliserar världens samlade miljöbelastning. 

Samma slags frågor kan ställas om andra studieobjekt: ett projekt, en verksamhet, konsumtionen 
eller produktionen inom ett visst geografiskt område. Det finns alltså två slags miljöbedömningar 
av energibärare:  

- Bokföringsberäkning, som ger en uppskattning av vilken del av världens miljöbelastning 
som hör till studieobjektet. 

- Konsekvensanalys, som ger en uppskattning av hur produktionen eller användningen av 
studieobjektet påverkar världens miljöbelastning. 

Valet mellan bokföring och konsekvensanalys påverkar systemgränserna. I exemplet med fjärr-
värme från ett kraftvärmeverk inkluderar en konsekvensanalys både emissionerna från själva ver-
ket och minskningen i emissioner från den elproduktion som trängs undan av el från kraftvärme-
verket. Generellt gäller, när fler än en energibärare produceras tillsammans, att konsekvensana-
lysen bör ta hänsyn till hur samproduktionen påverkas av att användningen av en energibärare 
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ändras. Om detta påverkar produktionen av den andra energibäraren, bör systemet utvidgas så att 
det inkluderar effekten även av den ändringen. 

En mer avancerad konsekvensanalys kan inkludera även andra typer av konsekvenser. En ökad 
användning av en energibärare i det studerade systemet kan exempelvis leda till att användningen 
av den energibäraren minskar i andra system. Den effekten kan kvantifieras med en partiell eko-
nomisk jämviktsmodell. Om konsekvensanalysen ska inkludera även denna effekt, behöver det 
studerade systemet utvidgas till att inkludera den alternativa användningen av energibäraren, och 
helst också de miljömässiga konsekvenserna av denna användning (Ekvall & Weidema 2004).  

En investering i en relativt ny energiteknisk lösning kan bidra till förbättringar i den tekniken och 
därmed till att fler sådana investeringar görs i framtiden. Den totala effekten av detta kan i vissa 
fall bli mycket stor (Sandén & Karlström 2007). I en avancerad konsekvensanalys kan effekten 
grovt uppskattas med hjälp av en energisystemmodell med så kallade erfarenhetskurvor (Mattsson 
1997). 

En bokföringsberäkning inkluderar inga miljövinster eller andra indirekta konsekvenser som upp-
står utanför den studerade livscykeln. Vid samproduktion av flera energibärare fördelas istället 
produktionsanläggningens råvaruanvändning och emissioner mellan anläggningens olika produk-
ter. I kraftvärmeexemplet ovan fördelas verkets miljöbelastning mellan el och värme för att be-
stämma hur stor del av miljöbelastningen som hör till fjärrvärmen, den studerade produkten. En 
sådan fördelning kallas allokering och kan göras på flera olika sätt. Vi återkommer till det i kapitel 
6. 

Valet mellan bokföring och konsekvensanalys påverkar också vilka indata som bör användas i 
beräkningarna. I en bokföringsberäkning uppskattas hur stor del av världens miljöbelastning som 
hör till en produkt eller ett annat studieobjekt. Om elenergi används i produktens livscykel ska 
beräkningarna inkludera produktens andel av elproduktionssystemets miljöpåverkan. Den beräk-
nas genom att multiplicera produktens elförbrukning med elsystemets genomsnittliga miljöbelast-
ning per levererad enhet elenergi. De siffror som beskriver den genomsnittliga miljöbelastningen 
kallas medeldata. Den elenergi vars produktion beskrivs av dessa medeldata kallas medelel. 

Medeldata används inte bara för att modellera elproduktion. I en bokförings-LCA av en produkt 
som innehåller stål används medeldata för att modellera stålproduktion. Samma sak gäller andra 
insatsvaror. För att räkna ut den genomsnittliga miljöbelastningen för ett produktionssystem måste 
produktionssystemets gränser definieras. Det kan göras på olika sätt (se kapitel 5). 

En konsekvensanalys ger information om hur studieobjektet påverkar världens miljöbelastning. 
Om studieobjektet är en produkt som förbrukar elenergi, bör konsekvensanalysen inkludera indata 
som avspeglar hur elproduktionssystemets miljöbelastning påverkas av att den elförbrukningen 
tillkommer eller försvinner. En del studieobjekt har stor betydelse för den totala elproduktionen i 
systemet. Det kan exempelvis gälla i en studie av en framtida svensk elbilsflotta. Då bör konse-
kvensanalysen helst bygga på indata som avspeglar hur en så stor ändring i produktionsvolym 
skulle påverka produktionssystemets miljöbelastning. Sådana indata kallas inkrementella data, och 
de beror på hur stor den möjliga ändringen i elproduktion är (jämför lutningen på de två linjerna 
som representerar inkrementella data i figur 3). 
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Figur 3: Illustration av medeldata, inkrementella data och marginaldata (baserad på Azapagic & Clift 1999). 

I de flesta fall är den möjliga förändringen i total produktionsvolym dock så liten att den kan besk-
rivas som marginell.1 Om den faktiska effekten blir hälften så stor, kommer miljöbelastningen per 
kWh ändring att bli i stort sett densamma. Denna miljöbelastning per kWh ändring kallas margi-
naldata (se figur 3). Den elenergi vars produktion beskrivs av dessa marginaldata brukar i metodi-
ken för miljöbedömningar lite slarvigt kallas marginalel. 

En konsekvensanalys bör om möjligt inkludera marginaldata inte bara på elproduktion utan även 
på produktionen av andra insatsvaror där studieobjektet bara har en marginell påverkan på den 
totala produktionsvolymen. Det finns olika slags marginaleffekter och olika sätt att identifiera 
marginalproduktionen. Detta diskuteras mer i kapitel 5. 

Konsekvensanalyser kan göras för att utreda konsekvenserna av ett givet beslut, men också för att 
undersöka vad en viss beslutsfattare kan påverka. Om denna beslutsfattare helt kan lägga ner eller 
byta ut produktionen av en viss energibärare, bör konsekvensanalysen ta hänsyn till hela produkt-
ionssystemet för den energibäraren. Då används medeldata för produktionssystemet även i konse-
kvensanalysen för att beräkna hur mycket miljöbelastning som ska knytas till produktionen av 
varje MJ eller kWh. 

4.1 Jämförelse bokföring och konsekvensanalys  
Bokföringsberäkningar och konsekvensanalyser har både fördelar och nackdelar (Ekvall m.fl. 
2005). I detta avsnitt diskuteras valet mellan bokföring och konsekvensanalys med hjälp av de kri-
terier för bra metodik som beskrivs i kapitel 2. Avsikten är inte att avgöra vilken slags miljöbe-
dömning som är bäst utan att på ett begripligt sätt diskutera och förklara deras starka och svaga 
sidor. Avsikten är också att visa hur kriterierna i kapitel 2 kan användas för att strukturera en dis-
kussion av olika metodval.   
  

                                                           

1 En förändring kan beskrivas som marginell när den sker inom ett intervall där miljöbelastningen som funktion av produktionsin-
tervallet kan approximeras med en rät linje (se figur 3). Denna räta linje är funktionens tangent inom intervallet. Den marginella 
miljöbelastningen per energienhet definieras inom detta intervall av tangentens lutning. 
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A. Lättanvänd 

En konsekvensanalys inkluderar fler begrepp än en bokföring. De databaser som finns idag inklu-
derar i regel genomsnittliga data, men inte marginaldata. Det studerade systemet behöver också 
utvidgas ibland, och riskerar därför att kräva mer data. Allt detta gör att en konsekvensanalys ris-
kerar att bli betydligt dyrare än en bokföring, eller rentav ogenomförbar. För att undvika det, be-
höver konsekvensanalysen fokusera på de effekter som förväntas vara allra viktigast för studiens 
slutsatser.  

I framtiden kan konsekvensanalyser komma att bli enklare att genomföra, om framtida databaser 
inkluderar mer av marginaldata och annat som behövs i konsekvensanalysen. 

B. Rättvisande 

En konsekvensanalys ger information om miljöeffekterna av ett specifikt beslut, eller information 
om hur en beslutsfattare kan påverka miljön. Det är precis rätt information att ha som underlag för 
beslut som ska bidra till att människans negativa miljöpåverkan minskar totalt eller åtminstone per 
enhet producerad nytta.  

Bokföringsberäkningen är dock billigare att göra på en detaljerad nivå (se kriterium A), och kan på 
så vis få högre precision. Bokföringen är också mer robust. Skillnaden i resultat blir oftast inte så 
stor när olika människor gör den, även om de kan komma att använda olika genomsnittsdata (se 
kapitel 5). Ju mer en bokföring förfinas, desto mer detaljerad blir den, och desto närmare kommer 
den också ett slutligt, mer eller mindre exakt resultat. Konsekvensanalysen är inte robust på det 
sättet. Skillnaden mellan olika marginaldata kan vara mycket stor. När en konsekvensanalys förfi-
nas, fördjupas den genom att fler orsakssamband inkluderas. Då kan resultaten plötsligt slå åt ett 
helt annat håll. Det finns ingen garanti för att de konvergerar mot ett slutligt, sant resultat. 

Konsekvensanalysen ger per definition mer information om hur olika alternativa beslut påverkar 
miljön, men om osäkerheten i konsekvensanalysen är för stor är det inte säkert att den oftare än en 
bokföringsberäkning leder till rätt slutsats. 

C. Begriplig 

En bokföringsberäkning bygger på begreppet ”livscykel” som är intuitivt tydligt. Beräkningsmo-
dellen i en bokföring har i regel en enkel struktur, vilket gör att den enkelt kan redovisas på ett sätt 
som i princip är transparent. Den höga detaljnivån som kan råda i en bokföringsberäkning kan 
dock göra det svårt för en beslutsfattare att i praktiken sätta sig in i studien. 

Det grundläggande begreppet i en konsekvensanalys är just ”konsekvens”. Även det är intuitivt 
lätt att förstå. Andra begrepp som krävs för att sätta sig in i studien (marginalproduktion, partiell 
jämvikt m.m.) är dock svårare att ta till sig. Det ställer höga krav på redovisningen av studien så att 
den blir tydlig och begriplig. 

D. Inspirerande 

En bokföringsberäkning kan sägas fördela ansvar och skuld för miljöbelastning, och beröm och 
goodwill för miljöförbättringar i den del av det tekniska systemet som är tydligast kopplad till 
beslutsfattaren. Det kan bidra till att resultaten och slutsatserna känns relevanta för beslutsfattaren. 
Om allokeringsmetoder och systemgränser är förankrade hos beslutsfattaren kommer de också att 
uppfattas som rättvisa och legitima. Resultaten och slutsatserna kan dock ifrågasättas av andra 
aktörer som har ett konsekvensperspektiv. 



 Rapport C 361  Miljöbedömning av energibärare – vägledning för livscykelanalyser 

 

19 

Att en konsekvensanalys ger information om hur möjliga beslut påverkar miljön, kan uppfattas 
som mycket relevant för beslutsfattaren. Rationellt beslutsfattande kräver information om beslu-
tens konsekvenser. En del av de effekter som inkluderas i konsekvensanalysen är dock ofta bara 
löst kopplade till beslutsfattaren. Hen kan ha svårt att känna ansvar eller få goodwill för sådana 
effekter. För att ändå väga in dessa konsekvenser i sitt beslut, behöver beslutsfattaren antagligen 
drivas av viljan att faktiskt förbättra miljön, snarare än att enkelt kunna tillskriva sig beröm och 
goodwill.  

Osäkerheterna i de faktiska konsekvenserna av ett beslut är i regel mycket stora. Om konsekvensa-
nalysens känslighetsanalys tar full hänsyn till de stora osäkerheterna kommer studiens slutsatser 
ofta att bli osäkra. Det gör att risken ökar för att beslut inte tas, särskilt om besluten är kostsamma 
eller obekväma på annat sätt.  

E. Robust 

När en studie genomförs är en bokföringsmetod svårare att missbruka än metoden för konsekven-
sanalys: bokföringsmetodiken är mer robust och konsistent. Det finns också en väl etablerad praxis 
för bokföringsberäkningar, om än med variationer och osäkerheter i metodikens detaljer. De stora 
osäkerheterna och skakiga slutsatserna i en konsekvensanalys gör att den lätt kan missbrukas för 
att så tvivel om riktigheten i ett bra beslut. När konsekvensanalysen blir mer etablerad kommer 
även den att bli svårare att missbruka. En fördel kommer då att vara att konsekvensanalysens mål 
om att studera effekterna av möjliga beslut är en entydig och solid grund för utvecklingen av rikt-
linjer och god praxis. 

När studien är klar, kan resultaten från en bokföringsberäkning missbrukas om de presenteras som 
argument eller beslutsunderlag för beslutsfattare som egentligen är intresserade av beslutets kon-
sekvenser för miljön. Orsaken är att bokföringen faktiskt inte syftar till att utreda beslutets konse-
kvenser för miljön. En bokföringsberäkning kan till exempel komma fram till att det är bättre för 
miljön att värma bostäder med värmepump än med fjärrvärme från kraftvärmeverk eldade med 
naturgas och kanske även biobränsle. En bokföring kan också indikera att energieffektivitet inte är 
viktigt för eldrivna apparater som används i Sverige. En konsekvensanalys skulle inte ge dessa 
resultat. 

4.2 Rekommendation 
Bokföringsberäkningar och konsekvensanalyser svarar på olika frågor: vilken del av världens mil-
jöbelastning som hör samman med studieobjektet, respektive hur studieobjektet påverkar världens 
miljöbelastning. I viss mån är de frågorna relevanta i olika tillämpningar. Studier med ett geogra-
fiskt utsläppsperspektiv använder bokföringsmetodik: de inkluderar emissioner som sker inom det 
geografiska området, men inte konsekvenser för utsläppen utanför det studerade området. Miljö-
redovisningar och miljöbokslut från energiföretag är exempel på bokföring med verksamhetsper-
spektiv. De inkluderar emissioner m.m. från de anläggningar företaget äger, men oftast ingen an-
nan miljöbelastning.  

I de flesta tillämpningar och för de flesta studieobjekt är valet mellan bokföring och konsekvensa-
nalys dock öppet. Ett företag kan exempelvis göra en konsekvensanalys med verksamhetsperspek-
tiv om syftet är att ta fram kunskap om hur företaget påverkar världens miljöbelastning och om 
vad företaget kan göra för att bidra till att reducera världens negativa miljöpåverkan. 

Eftersom bokföring och konsekvensanalys har olika fördelar och nackdelar, går det inte att enty-
digt säga att den ena är bättre än den andra (Ekvall m.fl. 2005). Grovt förenklat är konsekvensana-
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lysen mer rättvisande, medan bokföringsberäkningar har ett visst övertag när det gäller alla andra 
kriterier.  

Vilken studie som är mest begriplig och inspirerande lär dock variera mellan olika beslutsfattare. 
För att reda ut det är det bra att, om möjligt, diskutera med den som beställer studien. Ibland kan 
det också vara bra att diskutera med andra intressenter, för att studien ska få så stor legitimitet som 
möjligt. I en sådan diskussion är det viktigt att noga förklara vad en bokföring respektive konse-
kvensanalys ger för information; figur 2 kan användas i den förklaringen. Det är också värdefullt 
att förklara de olika metodernas begränsningar. Först då kan beställaren och andra intressenter ta 
ställning till vilken typ av studie de föredrar. 

Hur stor risken är att studien kommer att missbrukas lär också variera från fall till fall. Här hjälper 
det dock inte att rådfråga beställaren. Den som utför studien måste istället använda sitt eget om-
döme och avgöra om hen tycker det är rätt att göra en konsekvensanalys. I den beslutsprocessen 
kan det vara bra att rådfråga kollegor och/eller att diskutera med andra intressenter. 

Beslutet att göra en bokföring eller en konsekvensanalys bör alltså tas av utföraren efter diskuss-
ioner med beställaren och eventuellt med andra intressenter och kollegor. 
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5 Vilka medeldata; vilka marginaldata? 
Om marginal- eller medelvärden ska användas vid miljöbedömningen beror främst på vilken sorts 
analys man ska göra, enligt diskussionen ovan om bokföring och konsekvensanalys. Som också 
nämndes där finns det dock flera olika slags medelvärden och flera slags marginaldata. Nästa fråga 
att ställa sig är därför vilka marginal- eller medelvärden som ska användas som indata i beräk-
ningarna.  

5.1 Genomsnitt av vad? 
I en bokföringsberäkning används medeldata. För att räkna ut den genomsnittliga miljöbelastning-
en för ett energisystem måste dess gränser definieras. Utmaningen är alltså att bestämma var grän-
serna för energisystemet går.  

Vid miljöbedömning av ett bränsle är systemet oftast enkelt att definiera om det är känt vilket 
bränsle det gäller, hur det produceras och var det ska användas. 

I en miljöbedömning av fjärrvärme eller fjärrkyla på en viss ort är systemet också lätt att definiera: 
det är uppenbart det lokala nätet. Svårare blir det när det inte är känt i vilken kommun fjärrvärmen 
produceras och används. Om miljöbedömningen inkluderar fjärrvärme i flera olika svenska kom-
muner, okänt vilka, är det lämpligt att använda medelvärden för svensk fjärrvärmeproduktion 
som helhet.  

Om miljöbedömningen gäller fjärrvärme eller fjärrkyla i en enda, obestämd kommun är problemet 
större. Ett exempel är en miljöbedömning inför en investering i exempelvis en serverhall som kan 
komma att placeras någonstans i Sverige. Osäkerheten i en sådan miljöbedömning är stor, eftersom 
skillnaden är stor mellan den genomsnittliga miljöbelastningen från fjärrvärme- och fjärrkylapro-
duktion i olika nät. Här kan det vara lämpligt att använda medeldata från några olika typnät, både 
för att undersöka hur stor osäkerheten är och för att visa på betydelsen av att investeringen görs på 
en ort där fjärrvärme och/eller fjärrkyla produceras med liten miljöpåverkan. 

För el är frågan mer komplicerad. Traditionellt har elförsörjning varit en nationell fråga. För många 
människor är det därför fortfarande naturligt att använda nationella genomsnittsdata. Som antyds 
i avsnitt 3.2 finns det dock starka argument för att istället använda genomsnittsdata för ett större 
geografiskt område. 

Ett sätt att definiera elsystemets gränser är att utgå ifrån elmarknaden och dess gränser. Sedan 
etableringen av den nordiska elbörsen uppfattar många elsystemet som nordiskt. I och med att 
överföringskapaciteten till andra delar av Nordeuropa ökar blir det alltmer relevant att betrakta 
marknaden som Nordeuropeisk. Det finns också ett EU-direktiv med mål om en gemensam euro-
peisk elmarknad och bestämmelser om att flaskhalsar i överföringen mellan länder ska byggas 
bort. I framtiden kanske marknaden alltså bäst beskrivs som europeisk. 

Systemgränsen kan också definieras utifrån fysiska fakta. Systemets gräns kan då anses gå där 
överföringskapaciteten är som lägst och ofta begränsar transporten av el, exempelvis mellan norra 
och södra Tyskland. Eller också kan systemet anses vara det område där elnätet är synkroniserat så 
att elenergin kan transporteras utan att först konverteras till likström. I så fall går gränsen mellan 
Jylland och Själland.  
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Oavsett elsystemets geografiska gränser återstår frågan om data ska gälla genomsnittet av den 
elenergi som produceras i landet (jämför produktionsperspektiv; avsnitt 3.2), eller om de ska gälla 
genomsnittet av den elenergi som används i landet (användningsperspektiv; avsnitt 3.3). I det se-
nare fallet måste importerad och exporterad elenergi tas med i beräkningen av genomsnittet. 

Systemgränserna ovan är alla geografiska gränser. En annan typ av systemgräns får vi om vi an-
vänder medeldata för det bolag som producerar eller levererar elenergin (verksamhetsperspektiv; 
avsnitt 3.4). En elproducent kan äga delar av produktionssystemet i flera olika länder, och till och 
med delar av enskilda anläggningar. Producentens eller leverantörens system har alltså inga tyd-
liga geografiska eller fysiska gränser. Den här typen av systemgräns är istället rent organisatorisk. 
Om det handlar om stora koncerner som har verksamhet i flera länder och/eller dotterbolag måste 
ett beslut tas i miljöbedömningen om genomsnittet ska beräknas för koncernen som helhet eller för 
det dotterbolag som verkar där elenergin förbrukas (exempelvis Vattenfall Sverige).  

Ännu ett sätt att definiera systemet som medeldata ska beräknas på är baserat på teknik. Om ett 
elavtal specificerar att det som köps är vindkraft är det i en bokföringsberäkning rimligt att an-
vända data för vindkraft i miljöbedömningen. För att vara mer specifik är det rimligt att använda 
medeldata för vindkraften hos den producent eller leverantör som avtalet gäller. Om avtalet gäller 
vindkraft från en särskild anläggning används helst medelvärden för den anläggningen. Liknande 
gäller förstås om avtalet specificerar att elenergin är vattenkraft eller någon annan specifik teknik, 
eller grön el i allmänhet. En miljöbedömning av bokföringstyp bör alltså inkludera medeldata för 
den eller de tekniker som specificeras i avtalet. 

5.2 Vilket slags marginaleffekt: kort eller lång sikt? 
Skillnaden mellan kort- och långsiktiga marginaleffekter är viktig i en miljöbedömning av energi 
(Ekvall & Weidema, 2004). När vi här talar om kort och lång sikt använder vi en distinktion som är 
väl etablerad inom ekonomisk teori. Kortsiktiga effekter i ekonomiska termer är effekter på an-
vändningen av existerande produktionskapacitet som uppstår innan produktionskapaciteten har 
hunnit anpassa sig till en störning, exempelvis en ändrad efterfrågan. Kapaciteten i sig antas alltså 
vara oförändrad i ett kortsiktigt perspektiv.  

När långsiktiga effekter undersöks antas att produktionskapaciteten anpassar sig till den föränd-
rade användningen så att risken för kapacitetsbrist är densamma som innan störningen. För pro-
duktionen av de flesta varor innebär det att utnyttjandegraden av kapaciteten antas vara oföränd-
rad. För just el gäller dock inte detta. Den långsiktiga marginaleffekten av en ökad elförbrukning 
kan inkludera byggandet av exempelvis nya vindkraftverk som har lägre utnyttjandegrad än andra 
kraftverk. Då blir utnyttjandegraden i systemet som helhet lägre än innan elförbrukningen ökade, 
även om risken för kapacitetsbrist är oförändrad. 

Om miljöbedömningen gäller ett litet energiflöde är sannolikheten mycket liten att det påverkar 
energisystemets produktionskapacitet. El till belysningen i ett enskilt hus är exempelvis en droppe 
i havet, jämfört med elsystemets produktionskapacitet. Havet består, å andra sidan, inte av mycket 
mer än droppar. Om en ändrad användning av belysningsel i ett enskilt hus skulle råka vara det 
som får en investering i ett nytt kraftverk att bli av, blir effekten av störningen väldigt mycket 
större än själva störningen. Den förväntade långsiktiga marginaleffekten beräknas som väntevär-
det, det vill säga den lilla sannolikheten gånger det stora utfallet. Detta väntevärde är i regel 1 
kWh/år ändrad produktionskapacitet per kWh/år ändring i förbrukningen av belysningsel.   

Begreppen kort- och långsiktiga marginaleffekter kan vara svåra att kommunicera, eftersom de lätt 
blandas ihop med effekter av störningar i en nära framtid respektive långt in i framtiden. Kortsik-
tiga effekter kan dock uppstå långt in i framtiden, och långsiktiga effekter kan uppstå de närmaste 
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decennierna. Som exempel är de långsiktiga marginalteknologierna år 2020 de teknologier vars 
produktionskapacitet påverkas av energianvändningen år 2020. Dessa effekter kan uppstå år 2025-
2035. De kortsiktiga marginaleffekterna år 2050 handlar om hur en ändrad energianvändning år 
2050 påverkar användningen av de produktionsanläggningar som finns år 2050 under det året och 
åren närmast därefter. Kortsiktiga marginaleffekter av en störning år 2050 uppstår alltså senare än 
långsiktiga effekter av en störning år 2020. 

För att underlätta kommunikationen används ibland begreppen drift- och byggmarginal istället för 
kort- respektive långsiktiga marginaleffekter. Då minskar risken att de båda marginaleffekterna 
tolkas som effekter av störningar i en nära framtid respektive långt in i framtiden. Begreppet 
byggmarginal är dock också lite missvisande, eftersom ändringar i produktionskapacitet inte alltid 
är byggnation av nya anläggningar; det kan istället vara nedläggning av existerande anläggningar. 
De långsiktiga marginaleffekterna av en ändrad energianvändning år 2020 kan inkludera teknolo-
gier i energianläggningar som konstrueras under åren 2025-2035, men de kan också inkludera tek-
nologier i energianläggningar som stängs ner under åren 2020-2030. 

Vilka begrepp som är bäst att använda beror på sammanhanget. I kommunikation med allmänhet-
en är begreppens begriplighet särskilt viktig. Då är drift- och byggmarginal de bästa orden att an-
vända. I kommunikation med forskare inom området är begreppens exakthet särskilt viktig. Då är 
det antagligen bättre att tala om kort- och långsiktiga effekter. I kommunikation med aktörer inom 
energibranschen kan det lämpliga ordvalet bero både på situationen och på aktörernas kunskaps-
nivå. 

En förändrad energianvändning ger ofta upphov till både kort- och långsiktiga marginaleffekter; 
först påverkas utnyttjandegraden och efter ett tag bidrar ändringen även till att nya kraftverk 
byggs eller att gamla läggs ner. En förändrad energianvändning kan också påverka investeringar i 
flera olika tekniker, och dessa investeringar kan i sin tur påverka både utnyttjandegraden för exi-
sterande anläggningar och andra, framtida investeringar. Det gör att den fulla marginaleffekten är 
komplex (Mattsson m.fl. 2003). För att beräkna den komplexa marginalen behövs en energi-
systemmodell där man kan ta hänsyn till både de kortsiktiga och långsiktiga marginalförändring-
arna. Den komplexa marginaleffekten definieras då som skillnaden mellan modellens resultat i två 
körningar: en med den studerade störningen eller energibäraren, och en utan denna stör-
ning/energibärare. 

Den komplexa marginalen är i teorin mest korrekt att använda för konsekvensanalyser av både 
kortvariga (exempelvis att släcka en lampa) och långvariga förändringar (exempelvis byte av upp-
värmningssystem). Det beror på att även kortvariga förändringar kan ge långsiktiga marginaleffek-
ter. Investeringsbeslut baseras på bedömningar av framtida efterfrågan och pris på produkten. De 
bedömningarna påverkas i sin tur av det nuvarande läget på marknaden. Om vi ökar elanvänd-
ningen i år, kan detta alltså bidra till att investeringsbeslut tas nästa eller nästnästa år.  

I praktiken är det problematiskt att beräkna komplexa marginaleffekter. Beräkning av den kom-
plexa marginalen kräver modellberäkningar över relevant tidsperiod. En fullständig analys av 
konsekvenserna skulle inbegripa all framtid, men osäkerheten långt in i framtiden är för stor för att 
analysen ska vara meningsfull. Valet av tidshorisont är subjektivt men brukar sträcka sig något 
eller några decennier in i framtiden. Mattsson m.fl. (2003) analyserade energisystemet fram till år 
2050. Sköldberg & Unger (2008) satte den bortre tidsgränsen vid år 2037 när de analyserade kom-
plex marginalel. I en färskare studie modellerade Hagberg m.fl. (2017) marginaleffekterna i elsy-
stemet under perioden 2020-2040. Sandvall m.fl. studerade komplexa marginaleffekter i fjärrvär-
mesystem på Västkusten, dels under tidperioden 2020-2030 (Sandvall m.fl. 2015) och dels med en 
bortre tidshorisont vid år 2052 (Sandvall m.fl. 2017). 
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Att identifiera marginaleffekter med en energisystemmodell kräver särskild expertis. Att utveckla 
en energisystemmodell ryms sällan inom ramen för en specifik miljöbedömning. Med rätt expertis 
kan marginaleffekterna studeras i en existerande modell. Ännu enklare är förstås att använda re-
sultat från publicerade modellkörningar som underlag för antaganden om marginaleffekterna. 
Antaganden om marginaleffekter i elsystemet kan baseras på resultat från, exempelvis, Hagberg 
m.fl. (2017). Ju enklare metod som används för att ta fram komplexa marginaldata, desto större är 
dock risken att de inte avspeglar de marginaleffekter som orsakas av den specifika elanvändning 
som studeras. Detta kan uttryckas med hjälp av kriterierna i kapitel 2: att använda resultat från 
publicerade modellkörningar är en relativt lättanvänd metod men ger resultat som är mindre rätt-
visande än om en energisystemmodell utvecklas specifikt för den miljöbedömning som ska göras. 

Det kanske största problemet är att osäkerheten i komplexa marginaldata är extremt stor. Mattsson 
m.fl. (2003) visade att de varierar kraftigt beroende på antaganden om yttre omständigheter så som 
antaganden om skatter, elcertifikatkvot, CO2-pris i EU:s handelssystem med utsläppsrätter, bräns-
lepriser, investeringskostnader, etc. Hagberg m.fl. (2017) fann att helt olika marginaleffekter kan 
uppstå i ett och samma elscenario, beroende på om scenariots expansion av vindkraft antas drivas 
av en ökad elefterfrågan eller av andra motiv. Sandvall m.fl. (2017) påpekade att en liten störning 
kan leda till att ett helt fjärrvärmesystem styrs åt ett annat håll. Detta illustrerar att de faktiska ef-
fekterna av en liten störning i grunden är och förblir okända. En energisystemmodell kan påminna 
oss om den stora osäkerheten, men inte ge särskilt mycket kunskap om de faktiska marginaleffek-
terna.  

Uttryckt i kriterierna i kapitel 2 gör data för komplexa marginaleffekter resultaten bara lite mer 
rättvisande, särskilt om dessa data hämtas från tidigare publicerade modellkörningar. Att generera 
fallspecifika komplexa marginaldata leder till en metod som är svår att använda. Oavsett hur in-
data produceras gör komplexa marginaldata studien mindre begriplig: marginalresultat från en 
energisystemmodell kan vara svåra att kommunicera och ännu svårare att förklara orsakerna till. 
Det blir svårt för mottagaren att ta ställning till resultatens relevans och giltighet.  

Om komplexa marginaleffekter alls ska introduceras i en miljöbedömning av energi beror på sam-
manhanget. I många fall är det antagligen bättre att använda en metod som är enklare både att 
använda och att förklara. Miljöbedömningens utförare och mottagare bör då vara medvetna om att 
det är en förenklad metod som används och att de faktiska marginaleffekterna i grunden är och 
förblir okända.  

En förenklad metod kan fokusera bara på kort- eller långsiktiga marginaleffekter av en störning 
just vid den tidpunkt som studeras. Ekvall & Weidema (2004) hävdar att långsiktiga marginaleffek-
ter i regel är de mest relevanta. Eftersom ändringar i investerings- och nedläggningsbeslut får kon-
sekvenser under lång tid, är sådana effekter i regel totalt sett viktigare för miljön än ändringar i 
utnyttjandet av redan existerande produktionskapacitet.   

I vissa fall kan en störning dock inte förväntas ha någon effekt på produktionskapaciteten. Det 
gäller om energisystemet har en betydande överkapacitet och nedläggningar av existerande an-
läggningar inte diskuteras. Det gäller också om produktionskapaciteten byggs ut av politiska eller 
andra strategiska skäl, snarare än för att täcka en förväntad efterfrågan på energi. Det är inte själv-
klart enkelt att veta när dessa kriterier är uppfyllda. En förändrad elförbrukning i Sverige idag 
kanske inte kan förväntas ha någon effekt på nya investeringsbeslut, eftersom det finns en överka-
pacitet i det svenska och nordeuropeiska elsystemet och eftersom förnybar elproduktion ändå fort-
farande byggs ut av politiska och företagsstrategiska skäl. Dock kan en ändrad elanvändning bidra 
till att hålla elpriserna uppe eller nere, vilket kan göra fortsatta investeringar mer eller mindre möj-
liga att besluta om. Det finns också en långsiktig politisk ambition om att avveckla kol- och kärn-
kraft. En förändrad elefterfrågan kan bidra till att den ena eller den andra avvecklingen går snabb-
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bare eller mer långsamt. Detta är en påminnelse om att den faktiska marginaleffekten är svår att 
uttala sig om. Olika antaganden är möjliga, även om miljöbedömningen begränsas till långsiktiga 
marginaleffekter. 

Weidema m.fl. (1999) presenterade en procedur i fem steg för att identifiera den produktionsteknik 
som påverkas av en marginell ändring i efterfrågan. Metoden innebär att fem frågor besvaras: 

1. Är kort eller lång sikt den relevanta tidsaspekten?  
2. Vilken marknad är det som påverkas? Här kan krävas både en geografisk avgränsning och 

en avgränsning i olika marknadssegment, exempelvis i bas- och toppkraft eller i miljö-
märkt respektive icke miljömärkt energi. 

3. Vad är trenden i efterfrågan på denna marknad? Om efterfrågan sjunker snabbare än den 
naturliga omsättningshastigheten i produktionskapacitet antas långsiktiga marginaleffek-
ter bestå av nedläggning av existerande anläggningar; annars antas de bestå av investe-
ringar i nya anläggningar. 

4. Vilka produktionstekniker är flexibla, det vill säga kan variera sin produktionsvolym som 
svar på efterfrågan på marknaden? 

5. Vilken teknik kommer att påverkas? Om marginaleffekten är en investering antas den ske i 
den teknik som är billigast att bygga ut. Om marginaleffekten är en nedläggning antas den 
ske i den teknik som är dyrast att driva vidare. 

Weidemas procedur kan användas i miljöbedömning av både elenergi och andra energibärare, 
liksom för en lång rad produkter utanför energisektorn. Proceduren leder fram till en enda teknik 
där marginaleffekten uppstår. Det gör miljöbedömningen relativt lätt att genomföra och att kom-
municera på ett begripligt sätt. Priset är en rad förenklande antaganden: att de relevanta effekterna 
är antingen kort- eller långsiktiga snarare än både och, att marknader och marknadssegment kan 
entydigt avgränsas, att produktionsvolymen hos en teknik antingen är helt flexibel eller inte alls 
flexibel, och att beslut tas enbart baserade på ekonomisk rationalitet. Vart och ett av dessa förenk-
lingar påverkar hur rättvisande resultaten blir, vilket både utförare och mottagare av miljöbedöm-
ningen bör vara medvetna om. Det kan vara rimligt att beskriva proceduren som ett strukturerat 
sätt att komma fram till ett antagande om marginaleffekterna, snarare än en metod att identifiera 
de faktiska marginaleffekterna. 

Antaganden om marginaleffekterna kan förstås göras även utan femstegsprocedur eller energi-
systemmodell. Långsiktiga marginaleffekter i elsystemet kan som första approximation antas vara 
elproduktion i nya naturgaseldade kraftverk, eftersom de har en miljöprestanda som är bättre än 
vissa möjliga marginaltekniker men sämre än andra. En eventuell känslighetsanalys kan bygga på 
data från gammal kolkraft respektive gammal kärnkraft, eftersom nedläggning av sådana kraft-
verk kan ingå i de långsiktiga marginaleffekterna och eftersom de ligger nära varsin ände av den 
möjliga skalan för flera viktiga typer av miljöpåverkan. På liknande sätt kan både en första approx-
imation och extremvärden identifieras för marginalproduktion av andra energibärare.  

Att helt enkelt göra ett antagande är antagligen i regel den enklaste metoden att ta fram marginal-
data till miljöbedömningen. Å andra sidan gör rena antaganden förstås studien mindre rättvi-
sande. De kan också göra studien mindre begriplig i den meningen att grunden för antagandena 
kan vara svår att kommunicera. Om antagandena framstår som godtyckliga blir studien också 
mindre trovärdig, vilket minskar sannolikheten att resultaten inspirerar till beslut och handling. 
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6 Allokeringsproblem 
I ett kraftvärmeverk produceras el tillsammans med värme. I ett energikombinat kan ett bränsle 
produceras tillsammans med både el och värme. När miljöbedömningen ska göras av en energibä-
rare som produceras tillsammans med andra energibärare uppstår ett allokeringsproblem: hur stor 
del av samproduktionens miljöbelastning ska räknas till den energibärare som studeras?  

På samma sätt uppstår ett allokeringsproblem när energibäraren produceras tillsammans med 
andra typer av produkter eller tjänster: biobränsle från skogsbruk och sågverk, restvärme från in-
dustriella processer, värme och el från avfallsförbränning, och så vidare. Gemensamt för alla dessa 
exempel är att det är multifunktionella processer, det vill säga processer med fler än en funktion. I 
det sista exemplet kombineras värme- och elproduktion med tjänsten avfallsbehandling.  

Frågan vid alla dessa allokeringsproblem är: hur mycket av processens emissioner, avfall och in-
satsvaror ska ingå i miljöbedömningen av den studerade energibäraren? Svaret på frågan beror på 
om miljöbedömningen är en bokföringsberäkning eller en konsekvensanalys. I en bokföringsbe-
räkning används en fördelningsnyckel för att fördela (allokera) processens miljöbelastning mellan 
dess olika produkter och dess eventuella andra funktioner. Det finns flera olika allokeringsme-
toder, det vill säga olika sätt att ta fram fördelningsnyckeln. Ofta baseras dessa på en egenskap 
som produkterna eller funktionerna har gemensamt och som kan kvantifieras: energiinnehåll, 
massa, pris, etc. Hur miljöbelastningen allokeras kan påverkas av vilken metod avnämarna anser 
vara rättvis, för det ökar studiens legitimitet i deras ögon. Därmed ökar chansen att studien leder 
till beslut. Men valet av allokeringsmetod beror också på hur genomförbar den är, och på hur sta-
bila resultaten blir. Om allokeringsproblemet inte är viktigt för studiens resultat, är det lämpligt att 
ta till den metod som är lättast att använda. 

Även i en konsekvensanalys gäller att den lättaste metoden kan användas om allokeringsproble-
met inte är viktigt för studiens resultat. I en konsekvensanalys undviks dock allokering ofta genom 
att systemet utvidgas så att det inkluderar de processer som påverkas av användningen av den 
studerade energibäraren. Vilka processer som påverkas beror på om energibäraren är huvudpro-
dukten eller en biprodukt i den multifunktionella processen. Om energibäraren är huvudprodukt 
kommer en ökad användning av den att leda till ökad produktion i den multifunktionella proces-
sen och därmed till ökad produktion av biprodukter. Om konsekvensanalysen görs med systemut-
vidgning kommer det studerade systemet att inkludera både den multifunktionella processen, den 
produktion som biprodukterna konkurrerar ut, och produktionen av det bränsle eller råmaterial 
som används i dessa processer (se figur 4). Eftersom det är en konsekvensanalys bör den konkurre-
rande produktionen i regel helst modelleras med marginaldata (jfr kapitel 4-5). 
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Figur 4: Systemutvidgning vid multifunktionell process där den studerade energibäraren är huvudprodukt 
(baserad på Ekvall & Weidema 2004). 

Om den studerade energibäraren istället är en biprodukt kan driften av den multifunktionella pro-
cessen antas vara oberoende av efterfrågan på energibäraren. Användningen av en sådan bipro-
dukt påverkar inte produktionen av den, även om detta är en förenkling av verkligheten; istället 
påverkas hur mycket av biprodukten som finns tillgänglig för andra. Då bör konsekvensanalysen 
inte alls inkludera den multifunktionella processen. Istället inkluderas den alternativa användning 
av biprodukten som påverkas av en (oftast marginellt) ändrad tillgång på biprodukten (figur 5). 
Vissa biprodukter utnyttjas inte fullt ut: till exempel restvärme som delvis kyls bort eller ett rest-
material som bara delvis kommer till användning. I sådana fall påverkas kanske ingen alternativ 
användning, utan istället hur mycket av biprodukten som behöver kylas bort eller bortskaffas på 
annat sätt. Då bör konsekvensanalysen förstås inkludera den bortskaffning som påverkas av att vi 
använder en större eller mindre andel av biprodukten. 

Observera att det ”utvidgade” systemet i figur 5 inte nödvändigtvis är större än det ursprungliga 
systemet. Det inkluderar vare sig den multifunktionella processen eller produktionen av bränsle 
och andra råmaterial till den processen. Istället inkluderar det bortskaffandet eller den alternativa 
användningen av energibäraren och eventuellt förutsebara konsekvenser av detta. 

 

 
Figur 5: Systemutvidgning vid multifunktionell process där den studerade energibäraren är biprodukt 
(baserad på Ekvall & Weidema 2004). 
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I detta kapitel beskrivs och diskuteras olika sätt att hantera allokeringsproblemen i tre olika exem-
pel: 

1. Kraftvärmeproduktion (samproduktion av el och värme). Detta är ett exempel där båda 
produkterna är energibärare. 

2. Industriella processer med restvärme. I detta exempel produceras energibäraren värme 
tillsammans med produkt(er) som inte är energibärare. 

3. Avfallsförbränning med energiutvinning. Detta är en multifunktionell process där flera 
sorters avfall hanteras samtidigt som energibärare produceras. 

Tillsammans representerar dessa exempel i stort sett alla fall av multifunktionella processer. Meto-
derna och resonemangen gäller därför i alla eller åtminstone de flesta fall då den studerade energi-
bäraren produceras tillsammans med andra produkter och/eller tjänster. 

6.1 Kraftvärmeproduktion 
Samproduktion av el och värme sker både i processindustrin och i fjärrvärmenät. Båda produkter-
na från ett kraftvärmeverk är energibärare och kan kvantifieras i termer av energi eller exergi. De 
storheterna kan användas som grund för allokeringen i en bokföringsberäkning. 

 
Figur 6: Vid samproduktion av el och värme är båda produkterna energibärare. I Sverige brukar värmen 
vara huvudprodukt i den meningen att det är behovet av värme som avgör hur mycket kraftvärmeverket 
används. 

I en konsekvensanalys kan allokering av kraftvärmeverkets miljöbelastning undvikas genom att 
systemgränserna justeras. De nya systemgränserna beror på om den studerade energibäraren är 
huvudprodukt eller biprodukt i kraftvärmeverket. Hur mycket ett kraftvärmeverk används be-
stäms i Sverige i regel av hur mycket värme som behövs i industriprocessen eller i fjärrvärmenätet. 
Om elpriset är tillräckligt högt produceras så mycket el som möjligt med det värmeunderlaget. Det 
innebär att kvoten mellan el- och värmeproduktion i ett kraftvärmeverk hålls i stort sett konstant. 
Värmen är huvudprodukten i den meningen att behovet av värme styr produktionen av både 
värme och elenergi.  

Det kan finnas undantag där kraftvärmeverkens drift påverkas av elefterfrågan. Sådana situationer 
kan bli vanligare i framtiden, om elpriserna stiger kraftigt. I andra länder kan kraftvärmeverkens 
drift redan idag styras av elefterfrågan. I länder där en större del av elenergin produceras genom 
förbränning av bränslen kan värmen istället bli en restprodukt som inte alltid utnyttjas fullt ut. 
Kraftverkets drift styrs då av elbehovet, medan värmebehovet påverkar hur stor andel av värmen 
som kyls bort.   

I detta avsnitt beskrivs hur både allokering och systemutvidgning kan tillämpas när el och värme 
produceras tillsammans i ett svenskt kraftvärmeverk. Diskussionen i detta avsnitt bygger på anta-
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gandet att driften av kraftvärmeverket styrs av värmebehovet. Martinsson m.fl. (2012) beskriver de 
flesta av metoderna mer detaljerat och presenterar också illustrativa räkneexempel.  

6.1.1 Bokföringsberäkning vid kraftvärme 

I en bokföringsberäkning allokeras kraftvärmeverkets miljöbelastning, som sagt ovan, mellan den 
el och den värme som levereras, exempelvis i proportion till energin eller exergin i dessa flöden. 

Energibaserad allokering  

Kraftvärmeverkets bränsleförbrukning, emissioner, och aska och annat avfall fördelas mellan ele-
nergin och värmen i proportion till hur många MWh el respektive MWh värme som produceras. 
Detta är i regel den lättaste metoden att använda.  

Med denna allokeringsmetod får värme från ett kraftvärmeverk i stort sett samma miljöbelastning 
som om värmen producerades i en hetvattenpanna med samma bränsle, förbränningsteknik och 
rökgasrening. Elenergi från kraftvärmeverket får dock bära mycket mindre miljöbelastning jämfört 
med el från ett kondenskraftverk med samma bränsle, förbränningsteknik och rökgasrening. 

Exergibaserad allokering 

Denna metod är en modifiering av energibaserad allokering där miljöbelastningen delas upp i 
proportion till exergin i den producerade elen respektive värmen. I den här metoden allokeras 
större miljöpåverkan till elen än i energimetoden: eftersom elenergi har en högre kvalitetsfaktor 
innehåller 1 MWh el mer exergi än 1 MWh värme. Med exergibaserad allokering gynnar sampro-
duktionen i de flesta fall både el och värme i miljöbedömningen. 

Jämfört med allokering baserad på energi kan exergibaserad allokering uppfattas som mer legitim. 
Den tar hänsyn till kvaliteten i energibärarna och både el och värme får del av samproduktionens 
miljöfördelar. Det kan bidra till att hela miljöbedömningen uppfattas som mer legitim.  

Exergiallokering är dock lite krångligare, eftersom det kräver att exergin i energibärarna beräknas. 
Den är också mindre robust än energiallokering, eftersom kvalitetsfaktorn och därmed exergin 
beräknas med hjälp av en referenstemperatur som anger hur varm omgivningen är. Denna omgiv-
ningstemperatur kan definieras och bestämmas på olika sätt, vilket i slutändan påverkar resultatet 
från en miljöbedömning med exergibaserad allokering.  

Alternativproduktionsmetoden 

Med alternativproduktionsmetoden allokeras kraftvärmeverkets miljöbelastning till el och värme i 
proportion till den mängd bränsle som hade krävts om lika mycket el och värme hade producerats 
i separata anläggningar istället för gemensamt. Med denna metod brukar samproduktion också 
gynna både el och värme i miljöbedömningen. 

Alternativproduktionsmetoden är på många sätt lik exergimetoden: den tar hänsyn till kvaliteten i 
energibärarna och är därför mer legitim men lite krångligare än energibaserad allokering. Där 
exergimetoden kräver ett siffervärde på referenstemperaturen, kräver alternativproduktionsme-
toden istället siffervärden på verkningsgraden i anläggningarna för separat produktion av el och 
värme. Dessa kan väljas på lite olika sätt, vilket gör miljöbedömningen lite mindre robust.  
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Ekonomisk allokering 

Denna metod är också en modifiering av energimetoden. Miljöbelastningen allokeras i proportion 
till på det ekonomiska värdet på el- respektive värmeproduktionen. Ekonomisk allokering bör 
helst göras i proportion till den vinst som de producerade energibärarna förväntas ge till anlägg-
ningens ägare. Om de olika energibärarna inte har stora, separata produktionskostnader, är den 
förväntade vinsten proportionerlig till det förväntade försäljningsvärdet exklusive skatt. Det för-
väntade försäljningsvärdet kan antas vara lika med det genomsnittliga priset under exempelvis 
den senaste 5-årsperioden, justerat för eventuellt kända kommande ändringar i priset. 

Om allokeringsproblemet inte är avgörande för studiens resultat och slutsatser, kan den ekono-
miska allokeringen göras i proportion till det aktuella priset, exklusive skatt, på energibärarna. Den 
metoden är enklare att använda, men resultaten kommer att variera mer över tid. 

Med denna allokeringsmetod gynnas både elenergi och värme som samproduceras så länge elpri-
set är högre än värmepriset. I annat fall gynnar samproduktionen bara elenergin. 

Legitimiteten för ekonomisk allokering bygger på resonemanget att det är den förväntade vinsten 
som är skälet till att anläggningen drivs och därmed orsaken till anläggningens miljöpåverkan. 
Metoden kritiseras dock ofta för att allokeringen och därmed miljöbedömningens resultat kommer 
att variera över tid och mellan platser allt eftersom priset på el och värme skiftar.   

6.1.2 Konsekvensanalys av värme från kraftvärmeverk 

I denna rapport antar vi att användningen av värme från ett kraftvärmeverk styr hur mycket ver-
ket används och därmed hur mycket el som produceras där (se avsnittets inledning). En konse-
kvensanalys av användningen av sådan värme bör därför inkludera både hela driften av kraftvär-
meverket och den elproduktion som ersätts av el från kraftvärmeverket (se figur 4). Eftersom det är 
en konsekvensanalys bör den konkurrerande elproduktionen modelleras med marginaldata (se 
avsnitt 5.2).  

Denna systemutvidgning kallas ibland kraftbonusmetoden eller Power Bonus Method (Martinsson 
m.fl. 2012) och leder till att värmen framstår som relativt miljövänlig i miljöbedömningen. Om 
kraftvärmeverket eldas med biobränsle eller naturgas kan resultaten i miljöbedömningen av värme 
mycket väl vara under noll, vilket indikerar att miljön mår bättre ju mer värme vi använder. Detta 
minskar motivationen till att spara energi i byggnader med fjärrvärme.  

När miljöbedömningens resultat är under noll ger studien rentav incitament till att kyla bort värme 
eller att slösa bort den på annat sätt. De förutsebara konsekvenserna av att kyla bort värme från ett 
bioeldat kraftvärmeverk kan vara positivt ur ett klimatperspektiv, när det innebär att mer el pro-
duceras från biobränsle istället för från fossila bränslen. I ett bredare och mer långsiktigt perspektiv 
innebär det dock slöseri med biobränsle som kan användas på ett mer effektivt sätt. 

Primärenergimetoden  

Den så kallade primärenergimetoden kan sägas vara en variant av systemutvidgning vid miljöbe-
dömning av värme från kraftvärmeverk. Skillnaden är att den producerade elen i kraftvärmeverket 
antas ersätta elproduktion i kondenskraft med samma bränsle som i kraftvärmeverket. Om kraft-
värmeverket eldas med biobränsle eller naturgas antas elenergin alltså ersätta elenergi från bio- 
eller naturgaseldade kondenskraftverk. Miljöbelastningen för värme från kraftvärmeverk beräknas 
i denna metod som kraftvärmeverkets miljöbelastning minus kondenskraftverkets miljöbelastning. 
Eftersom kondenskraftverk i regel har en något högre elverkningsgrad och lägre miljöbelastning 
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än kraftvärmeverk per kWh producerad elenergi, blir den skillnaden sällan lägre än noll. I de fall 
skillnaden blir lägre än noll ansätts miljöbelastningen för värmen exakt lika med noll (Engström 
m.fl. 2009). Resultaten i miljöbedömningen av värme blir alltså aldrig under noll. Värme från kraft-
värmeverk tillskrivs dock en relativt låg miljöbelastning. 

I en variant av primärenergimetoden antas elenergin från det faktiska kraftvärmeverket ersätta el 
från ett teoretiskt kondenskraftverk som producerar lika mycket elenergi och har både samma 
bränsle, samma förbränningsteknik och lika effektiv rökgasreningsteknik. Värmen tillskrivs då 
miljöbelastning som motsvarar konsekvensen av att konvertera detta teoretiska kondenskraftverk 
till ett kraftvärmeverk. Att använda värmen från ett kondenskraftverk ökar totalverkningsgraden 
markant, men sänker elverkningsgraden. Detta beror på att uttemperaturen från anläggningen 
behöver vara högre om värmen ska kunna användas exempelvis i ett fjärrvärmenät.  Kraftvärme-
verket kräver alltså mer bränsle för att producera samma mängd elenergi och dess emissioner ökar 
i proportion till detta. Med denna metod tillskrivs värmen en miljöbelastning som är relativt låg 
men alltid över noll.  

Eftersom resultaten från miljöbedömningen aldrig blir under noll, ger primärenergimetoden aldrig 
incitament för att kyla eller slösa bort värme. Detta är en fördel hos primärenergimetoden ur ett 
långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Primärenergimetoden är också lättare att använda eftersom de 
faktiska marginaleffekterna i elsystemet inte behöver identifieras. Å andra sidan är det oklart vilket 
slags kunskap en miljöbedömning ger om den görs med primärenergimetoden. Den passar illa i en 
konsekvensanalys, eftersom den inte ger kunskap om de faktiskt förutsebara konsekvenserna av 
att använda värme från ett kraftvärmeverk. Elenergi från ett kraftvärmeverk eldat med biobränsle 
eller naturgas antas i modellen ersätta elenergi från bio- eller naturgaseldade kondenskraftverk 
oavsett om driften av eller investeringar i sådana kraftverk faktiskt kan påverkas. Elenergi från ett 
kraftvärmeverk eldat med torv eller avfall ersätter i modellen el från torv- respektive avfallseldade 
kondenskraftverk, även om några sådana inte alls finns i elsystemet.  

Det går också att hävda att metoden passar illa i en bokföringsstudie som ska ge kunskap om vil-
ken del av världens miljöbelastning som hör till värmen från ett kraftvärmeverk, eftersom system-
utvidgningen innebär att studien inkluderar kondenskraftverk som inte har med kraftvärmeverket 
att göra. Som påpekats i kapitel 4 brukar en bokföringsstudie inte inkludera systemutvidgning. 

6.1.3 Konsekvensanalys av el från kraftvärmeverk 

Så länge driften av existerande svenska kraftvärmeverk styrs av värmebehovet, påverkas driften 
inte av användningen av elenergi från dem. Därmed påverkas användningen av el från existerande 
kraftvärmeverk vare sig deras miljöbelastning eller hur mycket el som produceras i dem. En inve-
stering i ett nytt kraftvärmeverk, däremot, påverkar förstås både hur mycket el och värme som 
produceras där. Hur el från kraftvärmeverk modelleras i en konsekvensanalys beror på vad studi-
eobjektet eller forskningsfrågan är och vilken roll elenergin och kraftvärmeverket har i det stude-
rade systemet.  

Ändring i elanvändning: ingen kraftvärme på marginalen 

Om miljöbedömningen av el görs i en livscykelanalys, där produktens livscykel har en marginell 
påverkan på Sveriges totala elanvändning, bör konsekvensanalysen inkludera de processer som 
påverkas av en marginell ändring i elförbrukningen. Att kraftvärmeverkets drift inte påverkas av 
elefterfrågan betyder att kraftvärme knappast kan ingå bland de tekniker som påverkas av en mar-
ginell ändring i elefterfrågan. En konsekvensanalys av en energibärare som produceras med hjälp 
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av elenergi kommer därför inte att inkludera el från ett kraftvärmeverk. Kraftvärmeverkets elpro-
duktion behöver därför inte alls modelleras i en sådan studie. 

Konkurrens om kraftvärme-el: annan elproduktion på marginalen 

En konsekvensanalys av användningen av el specifikt från kraftvärmeverk kan vara relevant ex-
empelvis i en kritisk diskussion kring miljömärkning av el från olika källor. En sådan konsekvens-
analys bör också ta hänsyn till att driften av kraftvärmverkets inte påverkas av denna elanvänd-
ning. Istället blir det mindre kraftvärme-el över till andra användare, och dessa behöver då få sin 
elenergi från annat håll. Konsekvensanalysen av användningen av el från ett kraftvärmeverk bör 
alltså inte inkludera det opåverkade kraftvärmeverket utan den elproduktion som behövs för 
andra användare. Eftersom det är en konsekvensanalys bör den kompletterande elproduktionen 
modelleras med marginaldata (avsnitt 5.2). Miljöbedömningen indikerar då att användningen av 
elenergi från kraftvärme påverkar miljön lika mycket som alla annan elanvändning. I en kritisk 
diskussion av miljömärkning kan de resultaten användas för att visa på att miljömärkning av 
kraftvärme-el inte nödvändigtvis avspeglar de förutsebara konsekvenserna av att använda kraft-
värme-el. Samma resonemang gäller förstås även för miljömärkning av el från andra källor.  

Investering i ökad produktion av kraftvärme-el: värmeproduktion ersätts 

En miljöbedömning kan också gälla investeringen i ett eller flera kraftvärmeverk. Det kan vara 
relevant exempelvis för en diskussion kring konsekvenserna av att använda kraftvärme som ett 
sätt att ställa om elsystemet. Själva investeringsbeslutet drivs då av den önskade elproduktionen. 
Konsekvensen av investeringen är att andra värmekällor används mindre, i den utsträckning de 
trängs undan av värme från det nya kraftvärmeverket. En konsekvensanalys av ett sådant beslut 
får därför helt andra systemgränser än konsekvensanalysen av att använda el: den bör inkludera 
både kraftvärmeverket och den värmeproduktion som trängs undan. Resultaten från miljöbedöm-
ningen beror på bränsleval och teknik både i kraftvärmeverket och i de andra värmeanläggningar 
som påverkas. I många fall kan resultaten indikera att produktionen av elenergi i kraftvärmeverk 
har relativt liten miljöpåverkan. 

6.2 Industriell restvärme  

6.2.1 Bokföringsberäkning vid produktion av restvärme 

Industriell restvärme är en biprodukt från produktionen av andra varor (figur 7). I en bokförings-
beräkning behöver produktionsprocessens miljöbelastning allokeras mellan huvudprodukten och 
restvärmer. Eftersom de andra varorna ofta inte kan kvantifieras i termer av energi eller exergi,  
blir urvalet av möjliga allokeringsmetoder lite mindre.  
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Figur 7: Restvärme är en biprodukt från produktion av andra varor som ofta inte är energibärare. 

Produktionen av restvärme har liten eller ingen betydelse för själva produktionsprocessen. De 
allokeringsmetoder som presenteras här medför därför att ingen eller bara en liten del av produkt-
ionsprocessens miljöbelastning allokeras till värmen. Utnyttjandet av restvärme kan dock kräva att 
temperaturen höjs med värmepump och att det heta vattnet pumpas till den plats där värmen ska 
användas. Oavsett vilken allokeringsmetod som används för den produktionsprocess där värmen 
genereras, bör produktionen av energi till värmepumpen och pumparna ingå i miljöbedömningen 
av restvärme om de inte är försumbara för studiens resultat och slutsatser. 

Noll allokering till restvärmen 

Den lättaste allokeringsmetoden är att helt enkelt denna räkna produktionen av restvärmen som 
miljömässigt gratis. Representanter från bland annat restvärmeleverantörer, fjärrvärmesektorn, och 
värmeanvändare nådde under en aktörsworkshop konsensus om att restvärme inte ska belastas 
med någon primärenergi om användningen av värmen inte påverkar industriprocessen energian-
vändning (Gode m.fl. 2012). Motivet till att välja den metoden är både att utnyttjandet av rest-
värme inte leder till någon extra miljöbelastning i den process där värmen genereras och att vär-
men inte har någon alternativ användning. Det senare är sant om det inte råder någon konkurrens 
om restvärmen, det vill säga om alternativet är att kyla bort eller släppa ut restvärmen.  

Att räkna produktionen av restvärme som miljömässigt gratis i miljöbedömningen gynnar förstås 
den som använder restvärme. Om restvärmen faktiskt inte påverkar produktionsprocessen och 
faktiskt inte har någon alternativ användning, avspeglar nollallokeringen de förutsebara konse-
kvenserna av att använda restvärme. Då kan metoden användas inte bara i en bokföringsstudie 
utan även i en konsekvensanalys (se nedan). 

Extraenergi till restvärmen 

Utnyttjandet av spillvärme kan leda till att hetvatten eller ånga behöver ledas bort från produkt-
ionsprocessen vid högre tryck och temperatur än de annars hade haft. Detta påverkar i så fall pro-
cessens energibehov. I aktörsworkshopen nåddes konsensus om att restvärmen i detta fall bör bära 
primärenergi motsvarande primärenergin hos det extra bränsle eller elenergi som används i pro-
duktionsprocessen (Gode m.fl. 2012). På samma sätt kan miljöbedömningen av restvärmen inklu-
dera emissioner och avfall som uppstår vid produktion och användning av det extra bränslet eller 
elenergin.  

Med denna allokeringsmetod tillskrivs värmen en ganska låg miljöbelastning, vilket gynnar den 
som använder restvärmen i miljöbedömningen. Denna miljöbelastning motsvarar konsekvensen i 
produktionsanläggningen av att spillvärmen utnyttjas. Metoden kan därför användas även i en 
konsekvensanalys, om alternativet är att kyla bort eller släppa ut restvärmen.  
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Ekonomisk allokering 

Med denna metod allokeras produktionsanläggningens miljöbelastning till restvärme och till an-
läggningens andra produkter i proportion till deras ekonomiska värde. Allra helst bör allokeringen 
göras i proportion till den vinst som värmen och de andra produkterna förväntas ge till anlägg-
ningen, eftersom det är den förväntade vinsten som är skälet till att anläggningen drivs. Även med 
denna metod tillskrivs restvärmen sannolikt en låg miljöpåverkan. 

6.2.2 Konsekvensanalys av restvärme 

En konsekvensanalys av restvärme inkluderar inte alltid systemutvidgning. Eftersom restvärme är 
en biprodukt påverkar användningen av restvärme inte hur mycket av andra varor som produce-
ras i processen. En konsekvensanalys av restvärme bör därför inte inkludera produktionen av pro-
cessens andra varor eller av de produkter dessa varor eventuellt ersätter (jfr. figur 4). Att utvidga 
systemet för att inkludera eventuell bortskaffning av restvärme (figur 5) behövs inte heller, ef-
tersom utsläpp av överbliven värme inte medför några märkbara emissioner eller avfallsmängder. 
Hur restvärmen bör modelleras i en konsekvensanalys beror dock både på hur restvärmen produ-
ceras och på vilken fråga konsekvensanalysen ska besvara. 

Ändrad efterfrågan på restvärme: värmespillet påverkas 

När restvärmen inte utnyttjas fullt ut kan ett beslut att använda restvärme leda till att mindre 
värme behöver ledas ut till miljön. En konsekvensanalys av sådan värmeanvändning behöver bara 
inkludera den extra energi som behöver tillföras systemet för att restvärmen ska komma till an-
vändning: det kan vara extra bränsle eller elenergi som tillförs produktionsprocessen, el till vär-
mepumpar, eller energi för att transportera hetvattnet dit där det ska användas (jämför avsnitt 
6.2.1). Resultaten från konsekvensanalysen kommer att indikera att restvärmen har liten miljöbe-
lastning.  

Konkurrens om restvärme: annan värmeproduktion på marginalen 

Om restvärmen utnyttjas till sin fulla potential innebär ett beslut att använda denna restvärme att 
andra värmeanvändare måste få sin värme från annat håll. En konsekvensanalys av sådan värme-
användning bör inkludera den alternativa värmeproduktionen. Resultaten från beräkningarna 
kommer i detta fall att indikera att användning av restvärme påverkar miljön lika mycket som 
annan värmeanvändning vid samma tidpunkt. 

Utbud av restvärme 

En miljöbedömning av restvärme kan vara relevant inte bara för beslutsfattare som använder 
värme utan också för beslut som rör produktion och leverans av restvärme, exempelvis ett beslut 
att utvinna restvärmen i en processindustri. Ett sådant beslut påverkar hur mycket värme som 
måste produceras på annat håll. I konsekvensanalysen blir miljönyttan av att utvinna restvärmen 
lika stor som miljöbelastningen hos den konkurrerande värmeproduktion som ersätts minus miljö-
belastningen för den extra energi som behövs för att restvärmen ska komma till användning.   

6.3 Avfallsförbränning med energiutvinning 
Svensk avfallsförbränning behandlar många olika slags avfall samtidigt som fjärrvärme och ibland 
el produceras. Det är alltså en process med flera olika slags funktioner: avfallsbehandling och pro-
duktion av energibärare. Anläggningar för avfallsförbränning är dyra att bygga, men när de väl är 
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på plats får ägarna betalt både för att ta emot avfall och för den energi som anläggningen levererar. 
Därför utnyttjas kapaciteten i regel maximalt. Hur mycket avfall som förbränns och hur mycket 
energi anläggningarna levererar styrs med andra ord i första hand av hur stor kapacitet de existe-
rande anläggningarna har. 

 
Figur 8: Avfallsförbränningens funktioner inkluderar både produktion av energibärare och tjänsten av-
fallsbehandling. Anläggningarnas drift styrs i regel av deras kapacitet och påverkas sällan av fluktuationer 
i avfallsmängder, värmebehov eller elefterfrågan. 

6.3.1 Bokföringsberäkning vid avfallsförbränning 

När avfall skickas till förbränning med energiutvinning brukar en livscykelanalys ofta inkludera 
inte bara förbränningsprocessen utan också den konkurrerande el- och värmeproduktionen. En 
strikt bokföringsberäkning inkluderar dock inte en sådan systemutvidgning. Istället fördelas av-
fallsförbränningens miljöbelastning mellan dess funktioner genom en allokering. 

100% allokering till avfallsbehandlingen 

Med denna metod räknas värme och el från avfallsförbränning som miljömässigt gratis. Represen-
tanterna från bland annat restvärmeleverantörer, fjärrvärmesektorn, och värmeanvändare gjorde 
under vår aktörsworkshop skillnad på avfall som egentligen borde gå till materialåtervinning och 
avfall som inte är vettigt att materialåtervinna (Gode m.fl. 2012). De blev eniga om att värme från 
förbränning av avfall som inte är vettigt att materialåtervinna på sin höjd bör belastas med lite 
grann primärenergi. Konsensus nåddes dock inte kring om primärenergin skulle vara precis noll 
eller strax över noll. Parallellt med detta resultat kan man argumentera för att ingen eller nästan 
ingen del av avfallsförbränningens emissioner ska allokeras till värmen och elenergin från proces-
sen – åtminstone när det avfall som eldas inte är vettigt att materialåtervinna. 

Med denna allokeringsmetod tillskrivs energibärarna från avfallsförbränning ingen miljöbelast-
ning alls. Metoden är mycket enkel att tillämpa, men kan betraktas som ett orättvist gynnande av 
el och värme från avfallsförbränning i miljöbedömningar. Ett argument mot denna allokeringsme-
tod är att en hel del av materialet som förbränns i svenska anläggningar åtminstone i princip skulle 
kunna återvinnas (Ambell m.fl. 2010). Ett annat argument är att svenska anläggningar för avfalls-
förbränning inte byggs bara för att behandla avfall utan också för att utvinna energi. Kapaciteten 
för avfallsförbränning byggdes i Sverige ut även efter att den blivit mer än tillräcklig för att hantera 
det brännbara avfall som samlas in i landet. Följden är att en stor mängd avfall nu importeras från 
andra länder (Fråne m.fl. 2016). Eftersom anläggningarna får betalt för att ta emot avfallet från 
andra länder kanske det är mer rättvisande att säga att Sverige nu är en betydande exportör av 
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avfallsbehandlingstjänster. Värmeproduktionen och de svenska fjärrvärmenäten bidrar till att 
svenska förbränningsanläggningar kan konkurrera med anläggningar i andra länder; de kan er-
bjuda lägre mottagningsavgifter eftersom de får betalt för den värme de levererar till fjärrvärmenä-
ten (Olofsson m.fl. 2005).  

I och med att metoden är lätt att använda men ger missvisande resultat passar den i de bokfö-
ringsberäkningar där allokeringen har liten betydelse för studiens totala resultat och slutsatser. Om 
studien är en miljöbedömning av värme eller el från avfallsförbränning har allokeringen förstås 
stor betydelse. Då behövs en mer avancerad metod. Eftersom avfallsförbränningens funktioner inte 
kan kvantifieras på ett meningsfullt sätt med en gemensam fysisk storhet, återstår bara ekonomisk 
allokering. 

Ekonomisk allokering 

Ekonomisk allokering kan här, precis som i andra fall, motiveras med att det är den förväntade 
vinsten som är skälet till att anläggningen drivs och därmed orsaken till anläggningens miljöpå-
verkan. Det argumentet gäller inte när anläggningen byggs och drivs av andra skäl än ekonomiska 
(Heimersson m.fl. 2018), och avfallsförbränningsanläggningar har historiskt byggts för att leva upp 
till kommunernas lagstadgade ansvar att ta hand om det avfall som genereras inom kommunen. 
Nu byggs dock nya anläggningar trots att kapaciteten är mer än tillräcklig för att ta hand om vårt 
eget avfall, och då är det ekonomiska drivkrafter som styr.  

Avfall Sverige (2014) förordar ekonomisk allokering där avfallsförbränningens miljöbelastning 
fördelas mellan funktionerna avfallsbehandling och energiutvinning i proportion till deras ekono-
miska värde. De rekommenderar att 41,3% av avfallsförbränningens klimatpåverkan allokeras till 
avfallsbehandlingen och resterande 58,7% till den energi som utvinns. Dessa siffror kan användas i 
bokföringsberäkningar om avfallsförbränningen har liten betydelse för studiens resultat och slut-
satser, eller om mer uppdaterade eller specifika allokeringsfaktorer inte kan utvecklas inom studi-
ens ram.  

Att redovisa allokeringsfaktorerna med tre värdesiffror ger dock ett felaktigt intryck av att de är 
exakta och säkra. Avfallsförbränningens intäkter från mottagningsavgifter och energiförsäljning 
varierar från anläggning till anläggning och dessutom över tid. Renova (2018) anger exempelvis att 
energiförsäljningen ger mindre intäkter än mottagningsavgifterna.   

Eftersom intäkterna skiftar så mycket mellan platser och över tid bör specifika och aktuella alloke-
ringsfaktorer utvecklas om avfallsförbränningens miljöbelastning är viktig för miljöbedömningens 
resultat eller slutsatser. Allokeringsfaktorerna bör då stå i proportion till hur mycket avfalls-
behandling och energiutvinning bidrar till den vinst som anläggningen förväntas generera. Den 
förväntade vinsten kan antas stå i proportion till ett femårigt genomsnitt över anläggningens intäk-
ter, exklusive skatt, från mottagningsavgifter respektive energiförsäljning, om det inte finns anled-
ning att tro annorlunda.  

6.3.2 Konsekvensanalys av energi från avfall 

I en konsekvensanalys är det i regel motiverat att undvika allokering vid avfallsförbränning genom 
att utvidga systemgränserna så att studien inkluderar de processer som påverkas. Vilka processer 
det är beror på vilken fråga miljöbedömningen ska svara på och vilken roll avfallsförbränningen 
har i det studerade systemet. 
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Ändring i elanvändning: ingen avfallsförbränning på marginalen 

Om miljöbedömningen gäller en marginell ändring i Sveriges totala elanvändning, påverkas inte 
avfallsförbränningen. Eftersom anläggningens drift inte påverkas av elbehovet kan avfallsförbrän-
ning inte ingå bland de tekniker som påverkas av en marginell ändring i elefterfrågan. En konse-
kvensanalys av en energibärare som produceras med hjälp av elenergi kommer därför inte att in-
kludera el från avfallsförbränning, och sådana anläggningar behöver därför inte alls modelleras i 
studien. 

Ändring i värmeanvändning: avfallsförbränning på sommarmarginalen 

Avfallsförbränningen påverkas i de flesta fall inte heller om miljöbedömningen gäller en marginell 
ändring i den totala användningen av fjärrvärme i ett visst nät. Om förbränningsanläggningen är 
stor eller fjärrvärmenätet relativt litet finns det dock tillfällen på sommaren då det totala värmebe-
hovet är mindre än vad avfallsförbränningen ensam kan leverera. Förbrännings-anläggningen är 
ofta stängd för underhåll och reparationer en del av sommaren, men den del av sommaren då an-
läggningen är i drift finns inte alltid efterfrågan på all värme den kan leverera. 

När värmebehovet är mindre än vad avfallsförbränningen kan leverera kyls resten av värmen 
ibland bort. En ökning av värmebehovet på sommaren leder i sådana fall till att mindre värme kyls 
bort. Själva förbränningsprocessen påverkas inte. En konsekvensanalys av fjärrvärme bör då inte 
inkludera själva förbränningsprocessen. Kylningen ska i princip inkluderas i konsekvensanalysen 
men dess miljöpåverkan kan antas vara försumbar, vilket betyder att värmen från avfallsförbrän-
ningen blir miljömässigt gratis. 

I vissa fall leder ett litet värmebehov till att anläggningen för avfallsförbränning drivs på dellast. 
Den del av avfallet som är lagringsbar kan då sparas till senare på året. I sådana fall leder ett ökat 
värmebehov på sommaren till att anläggningen utnyttjas i högre grad. Det blir mer utsläpp från 
själva anläggningen. Å andra sidan behandlas också mer avfall, vilket gör att annan avfallshante-
ring kan minska. Om det är en kraftvärmeanläggning ökar också elproduktionen, vilket gör att 
annan elproduktion kan minska. Allt detta bör ingå i en konsekvensanalys om det kan vara bety-
delsefullt för studiens totala resultat eller för dess slutsatser. Den elproduktion som påverkas bör 
då modelleras med marginaldata. Se avsnitt 5.2 för en diskussion av hur sådana marginaldata kan 
identifieras.  

Effekten på avfallssystemet är minst lika viktig som effekten på elsystemet: användning av mer 
värme från avfallsförbränning är positivt ur ett klimatperspektiv om det leder till att deponeringen 
minskar, men kan medföra stor miljöbelastning om det leder till minskad materialåtervinningen 
(Eriksson m.fl. 2007). En ökad användning av svenska förbränningsanläggningar har ingen förut-
sebar effekt på behandlingen av svenskt avfall. Istället påverkas importen av avfall från andra län-
der eller, med andra ord, exporten av avfallsbehandlingstjänster (Hagberg m.fl. 2017). Det betyder 
att mer avfall behöver behandlas på annat sätt i andra länder. Fråne m.fl. (2016) bedömer att im-
porten till Sverige kan påverka både deponering och energiutvinning i de länder som exporterar 
avfall till Sverige, men också deras export till andra länder i Europa.  

Hagberg m.fl. (2017) konstaterade att effekten på det europeiska avfallssystemet som helhet är 
både komplex och osäker. De presenterade tre scenarier för att hantera den osäkerheten: 

- Bortkylning: ökat behov av avfallsbaserad värme leder till att mindre värme kyls bort. 
- Utländsk förbränning: ökat behov av avfallsbaserad värme leder till ökad värmeproduktion 

från avfall i Sverige, till ökad avfallsimport och till att mindre avfall förbränns med elut-
vinning i ett annat europeiskt land. Elverkningsgraden antas vara 30%.  
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- Utländsk deponering: ökat behov av avfallsbaserad värme leder till ökad värmeproduktion 
från avfall i Sverige. Ökningen i avfallsimport leder i detta scenario till att deponeringen av 
obehandlat restavfall minskar i ett annat europeiskt land. Deponeringen antas ske i en mo-
dern deponi, där 70% av den metan som bildas under en hundraårsperiod tas tillvara som 
deponigas. Av resterande metangas oxideras 10% (d.v.s. 3 procentenheter) i deponin innan 
den når den omgivande luften. 

Hagberg m.fl. (2017) föreslår att minskningen av elproduktion i utländsk avfallsförbränning i det 
andra scenariot ersätts med el från naturgas. Ökad produktion och användning av avfallsbaserad 
värme lär i detta scenario leda till att de totala utsläppen av klimatgaser ökar. Hagberg m.fl. (2017) 
kallar därför scenariot klimattungt. 

På samma sätt kan minskningen av deponigas i det tredje scenariot kompenseras med naturgas. I 
detta scenario lär ökad användning av avfallsbaserad värme leda till att utsläppen utanför Sverige 
minskar. Hagberg m.fl. (2017) kallar scenariot klimatsnålt. 

Alla tre scenarierna kan användas i konsekvensanalyser där effekten av förändrad avfallsförbrän-
ning är viktig för miljöbedömningens totala resultat eller slutsatser. Om miljöbedömningen har ett 
långsiktigt perspektiv kan det vara relevant att komplettera studien, eller ersätta scenariot ”Ut-
ländsk förbränning”, med ett scenario där ökad användning av avfallsbaserad värme delvis leder 
till minskad materialåtervinning. Ett sådant scenario är relevant i en möjlig framtid där det finns 
överkapacitet för avfallsförbränning inom EU som helhet och där ökad användning av avfallsbase-
rad värme leder till ökad konkurrens om avfallsbaserat bränsle, till lägre mottagningsavgifter i 
förbränningsanläggningarna, och därmed till högre ekonomiska trösklar för materialåtervinning. 

Vissa sammanhang kan kräva att miljöbedömningen levererar en enda uppsättning resultat och 
alltså inte tillåter användningen av flera scenarier. I sådana studier kan ett huvudscenario använ-
das som innehåller 50% utländsk förbränning (eventuellt med en andel materialåtervinning) och 
50% utländsk deponering. En sådan lösning kan sägas minimera det maximala fel som introduce-
ras i beräkningarna. Både studiens utförare och de som använder resultaten bör förstås vara med-
vetna om att en sådan konsekvensanalys inte avspeglar de stora osäkerheterna. 

Om effekten av förändrad avfallsförbränning inte är viktig vare sig för miljöbedömningens totala 
resultat eller för dess slutsatser, räcker det att använda bortkylningsscenariot ovan. Hagberg m.fl. 
(2017) kallar detta referensscenariot. Det är lätt att räkna på, eftersom det innebär att den avfallsba-
serade värmen är miljömässigt gratis. 

Ändring i avfallsmängd: marginell avfallsbehandling 

Avfallsförbränning ingår i de flesta livscykelanalyser, eftersom brännbart avfall genereras i de 
flesta livscykler. En ökad mängd svenskt avfall som går till förbränning påverkar inte förbrän-
nings-kapaciteten i överblickbar framtid. Kapaciteten är numera betydligt större än den mängd 
avfall som genereras i landet, och investeringar i avfallsförbränning drivs inte längre av mängden 
inhemskt avfall. Om mängden svenskt avfall ökar, minskar istället utrymmet att behandla impor-
terat avfall i Sverige. Konsekvensen blir alltså att avfall från den studerade livscykeln tränger ut 
importerat avfall från förbränningen. Det kan påverka emissionerna och energiutvinningen i för-
brännings-anläggningen. Det påverkar förstås också avfallssystemen i andra länder (Fråne m.fl. 
2016). Alla dessa effekter bör ingå i en konsekvensanalys om det kan vara betydelsefullt för studi-
ens totala resultat eller för dess slutsatser. 

Emissionerna från en förbränningsanläggning påverkas både av förbränningsteknik och av rök-
gasreningen, men också av det bränsle som används. När avfall från den studerade livscykeln 
tränger undan importerat avfall kan emissionerna från förbränningen påverkas. Effekten är svår att 
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kvantifiera eftersom det oftast inte är känt vilket importerat avfall som trängs ut. Den utmaningen 
kan mötas på olika sätt beroende på vilken noggrannhet som krävs. Om avfallet från den stude-
rade livscykeln inte avviker mycket från typiskt brännbart avfall kan skillnaden i emissioner ibland 
helt enkelt försummas. Miljöbedömningen får dock lite större noggrannhet om den inkluderar 
skillnaden mellan förbränning av det studerade avfallet och förbränning av genomsnittligt avfall. 
Om det går att hitta data på förbränning av genomsnittligt importerat avfall blir noggrannheten 
ännu större, eftersom det importerade avfallet ofta är förbehandlat (Fråne m.fl. 2016) och därför 
skiljer sig från inhemskt avfall. Mest noggrann blir studien förstås om det går att identifiera vilken 
avfallsimport som faktiskt påverkas. 

Om ändringen i inhemsk avfallsmängd påverkar energiutvinningen i avfallsförbränningen beror 
på om det är energiflödet eller massflödet som begränsar anläggningens kapacitet. Om ett avfalls-
flöde ersätter ett annat i en energibegränsad förbränningsanläggning, kommer 1 GJ avfall att er-
sätta 1 GJ annat avfall. Då påverkas inte energiutvinningen i anläggningen alls. Om anläggningen 
istället begränsas av massflödet kommer 1 ton avfall att ersätta 1 ton annat avfall. Då påverkas 
energiutvinningen om det studerade avfallet har ett annat värmevärde än det avfall som trängs 
undan. Det påverkar i sin tur annan fjärrvärmeproduktion och, vid kraftvärmedrift, annan elpro-
duktion. 

Den miljömässigt viktigaste konsekvensen av att mer avfall från den studerade livscykeln skickas 
till svensk förbränning är att mindre avfall importeras och att mer avfall därför behöver behandlas 
på annat sätt i andra länder. Effekten på det europeiska avfallssystemet som helhet är osäker och 
sannolikt komplex (se ovan och Hagberg m.fl. 2017). Osäkerheten kan illustreras genom att resulta-
ten beräknas och presenteras för två av scenarierna i förra delavsnittet: utländsk förbränning re-
spektive utländsk deponering. Om livscykelanalysen måste leverera en enda uppsättning resultat, 
och alltså inte tillåter användningen av två olika scenarier, kan den avfallsbehandling som påver-
kas antas vara till 50% utländsk förbränning och 50% utländsk deponering. Då avspeglar studien 
dock inte den stora osäkerheten i vad som faktiskt påverkas. 

Om konsekvensanalysen har ett långsiktigt perspektiv kan scenariot med utländsk förbränning 
ersättas med ett scenario där förbränningen av avfall från den studerade livscykeln åtminstone 
delvis leder till att återvinningen av annat material ökar (se förra delavsnittet).  

Investering i förbränning: ökad förbränning och minskad annan avfallsbehandling 

En miljöbedömning kan också göras för att studera konsekvenserna av att bygga ut kapaciteten för 
avfallsförbränning i Sverige. Det kan vara relevant både som en del av beslutsunderlaget för en 
sådan investering eller i policy-sammanhang. Konsekvenserna av en sådan investering blir att 
avfallsförbränningen ökar, att mer avfall behandlas i svenska förbränningsanläggningar och att 
energiutvinningen från avfall ökar. Konsekvensanalysen bör inkludera emissionerna från förbrän-
ningsanläggningen, men också den avfallsbehandling, värmeproduktion och eventuella elprodukt-
ion som minskar. Värmeproduktionen och elproduktionen bör modelleras med data som avspeglar 
de tekniker som faktiskt påverkas. För åtminstone elproduktionen innebär det att marginaldata bör 
användas (avsnitt 5.2).  

Effekten på annan avfallsbehandling är, som sagt, osäker och sannolikt komplex (se ovan och Hag-
berg m.fl. 2017). Den kommer inom åtminstone överskådlig framtid att främst uppstå utomlands. 
Osäkerheten kan illustreras genom att resultat beräknas och presenteras för båda scenarierna i 
delavsnitten ovan: 

- Utländsk förbränning: investeringen i svensk avfallsförbränning tränger ut avfallsförbrän-
ning med elutvinning i andra länder.   
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- Utländsk deponering: investeringen i svensk avfallsförbränning leder till minskad depone-
ring i andra länder. 

Klimatvinsten av att bygga ut avfallsförbränningen i Sverige blir störst i det andra scenariot. Om 
konsekvensanalysen har ett långsiktigt perspektiv kan det första scenariot ersättas med ett scenario 
där investeringen i svensk avfallsförbränning åtminstone delvis leder till att återvinningen av an-
nat material minskar (se tidigare delavsnitt). I ett sådant scenario kan en investering i svensk av-
fallsförbränning leda till ökad miljöbelastning. 
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7 Tidshorisonter 
För att en miljöbedömning ska bli transparent och trovärdig behöver information om studiens 
systemgränser i tiden inkluderas. Observera att det finns flera olika slags systemgränser i tiden och 
att en och samma studie brukar inkludera alla eller åtminstone de flesta av dem. En miljöbedöm-
ning bör helst bygga på medvetna val av alla tidshorisonter. Störst transparens och trovärdighet 
får studiens rapport om den redovisar alla dess tidshorisonter. Om rapporten bara redovisar en 
eller ett par tidshorisonter bör det åtminstone framgå vilken eller vilka typer av tidshorisont detta 
är.   

7.1 Rapportens ”bäst-före-datum” 
Denna tidshorisont anger hur länge studien kan användas som underlag för diskussioner och/eller 
beslut. Det beror på hur snabbt vi bedömer att de siffror och antaganden som används i studien 
ändras så mycket att studiens slutsatser kan påverkas. Som grund för den bedömningen kan vi 
använda vår kunskap både om den historiska utvecklingen och om eventuella kommande föränd-
ringar. 

7.2 Beslutets varaktighet 
När ett beslut väl är fattat kan vi räkna med att det står sig en viss tid, men hur länge varierar kraf-
tigt från fall till fall. Om beslutet handlar om att tända en lampa, kan vi släcka den med en gång. 
När vi köper en konsumtionsprodukt varar beslutet tills produkten är kasserad. Policybeslut om 
kommunala planer, förordningar, lagar, eller liknande kan vara giltiga i 5-10 år. Beslut om att inve-
stera i en produktionsanläggning står sig tills anläggningen rivs flera decennier senare, och beslut 
om att investera i en ny form av infrastruktur kan stå sig i ett sekel eller mer.  

7.3 Effekter i det tekniska systemet  
Denna tidshorisont kopplar starkt till distinktionen mellan kortsiktig och långsiktig marginal i 
avsnitt 5.2. Det är viktigt att ange om studien inkluderar:  

- kortsiktiga effekter, dvs. effekter på utnyttjandegraden av existerande anläggningar,  
- långsiktiga effekter, dvs. effekter på investeringar i nya anläggningar och/eller på ned-

läggningen av gamla anläggningar, eller 
- både kortsiktiga och långsiktiga effekter.  

Det kan också vara relevant att ange hur många år som inkluderas i bedömningen av de kortsik-
tiga effekterna, och hur många decennier som inkluderas i de långsiktiga effekterna.  

Observera att även kortvariga beslut och åtgärder kan få långsiktiga konsekvenser. En kortvarig 
förändring i elförbrukningen kan exempelvis påverka investeringsbeslut i nya kraftverk, som se-
dan används i flera decennier.  
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7.4 Effekter på emissionerna 
När ett kraftverk eller ett raffinaderi läggs ner upphör de flesta emissionerna från den anläggning-
en. I många fall påverkas utsläppen alltså lika länge som det tekniska systemet. Det finns dock 
undantag. Ett viktigt sådant undantag gäller deponier, som ger ifrån sig emissioner i princip för 
alltid från det ögonblick då aska, rivningsavfall eller annat avfall läggs där. Om miljöbedömningen 
inte inkluderar dessa emissioner för all framtid, bör presentationen av studien innehålla informat-
ion om vilken tidshorisont som används i modelleringen av deponin.  

Detsamma kan gälla läckage från förorenad mark, från gamla kärnkraftverk, rivningsobjekt, med 
mera, om sådana inkluderas i studien.  

7.5 Effekter i miljön 
Föroreningar påverkar miljön under en tid efter att de släppts ut. Den tiden kan vara relativt kort, 
men den kan också vara i stort sett utan slut, beroende på vilken förorening det gäller. Ibland in-
kluderar miljöbedömningen i grova drag all påverkan av föroreningen, men ibland finns det en 
tydlig tidsgräns. Om en miljöbedömning inkluderar toxiska effekter för all framtid, kommer emiss-
ioner av metaller och långlivade föreningar att framstå som betydligt viktigare än emissioner av 
kortlivade men mer akut giftiga ämnen. Bedömningen av de toxiska effekterna kan framstå som 
mer balanserad och relevant om den inkluderar en tidshorisont så att den bara tar hänsyn till effek-
ter som uppstår inom en överskådlig framtid. En sådan tidshorisont innebär å andra sidan att mil-
jöbedömningen helt bortser på toxiska effekter som drabbar framtida generationer. En lösning på 
det problemet är att göra två olika bedömningar av de toxiska effekterna som kompletterar 
varandra: en beräkning med en begränsad tidshorisont och en som inkluderar effekterna oavsett 
hur långt in i framtiden de uppstår.   

Ett annat exempel på tidshorisont gäller beräkningen av klimatpåverkan, vilken brukar inkludera 
växthusgasernas påverkan på jordens strålningsbalans under hundra år från den tidpunkt då ut-
släppet sker. En sådan tidshorisont har minst två brister: 

- Den är inkonsekvent sett över en långlivad produkts livscykel, exempelvis ett kraftverk. 
Emissioner från byggandet av kraftverket sker kanske år 2020, och miljöbedömningen in-
kluderar då effekter på strålningsbalansen fram till år 2120 men bortse från effekter efter 
den tidpunkten. Om kraftverket drivs i 50 år och sedan rivs, kommer beräkningarna att in-
kludera effekter av strålningsbalansen ända fram till år 2170 av emissioner som sker vid 
livscykelns slut.  

- Metoden gör det omöjligt att beräkna klimatnyttan av temporär inlagring av kol i växande 
skog, byggnader och deponier. Eftersom beräkningarna inkluderar samma klimatpåverkan 
från emissionerna oavsett när de sker, spelar det ingen roll för miljöbedömningens resultat 
om kolet är inlagrat i 50 år innan det frigörs som koldioxid. 

Båda problemen kan åtgärdas genom att istället beräkna klimatpåverkan fram till ett bestämt år, 
exempelvis till år 2120 (Levasseur m.fl. 2010). Då gäller samma tidshorisont för hela livscykeln. 
Nyttan av temporär inlagring av kol, exempelvis från år 2020 till 2070, framgår av beräkningarna 
eftersom de bara inkluderar effekter på strålningsbalansen under en kortare tid – i exemplet 50 år 
istället för 100 års klimatpåverkan. 
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8 Dygns- och säsongsvariationer 
Användningen av energi varierar över dygnet och över säsongen. Nattetid lagar vi exempelvis 
mindre mat, duschar mindre, har färre lampor tända och datorer och maskiner på arbetsplatserna 
används mindre, etc. Det innebär att energianvändningen på natten är lägre än på dagen. Säsongs-
variationerna för användningen beror i norra Europa framförallt på att behovet av uppvärmning 
följer utomhustemperaturen, vilket gör att värmebehovet är mycket högre på vintern än på som-
maren. Att en del av industrin har semesteruppehåll påverkar också energianvändningen och kan 
räknas som en säsongsvariation. I viss utsträckning finns också veckovariation där energianvänd-
ningen på veckodagar skiljer sig från energianvändningen på helger. 

Om dessa dygns-, vecko- och säsongsvariationer påverkar miljövärderingen av energi beror på hur 
produktionen av respektive energibärare kan anpassa sig till användningen samt möjligheten till 
lagring för respektive energibärare. Nedan diskuteras några olika energibärare som exempel på 
hur miljövärderingen påverkas av dygns-, vecko- och säsongsvariationer.  

8.1 Bränslen  
Bränslen kan lagras vilket innebär att inga hänsyn behöver tas till dygns- vecko- eller säsongs-
variationer vid miljövärdering. Som exempel: oljeanvändningen varierar över året bland annat 
beroende på att en del av den används för uppvärmning och det behövs mer uppvärmning under 
vintern. Det är dock möjligt att ha en konstant produktion av olja året runt och sedan lagra den tills 
dess att den används utan att det får några betydande miljökonsekvenser. Både i en bokföringsbe-
räkning och i en konsekvensanalys innebär det att oljan kan antas ha samma ursprung oavsett när 
på dygnet eller året den används.  

8.2 Fjärrvärme  
Behovet av värme varierar framför allt beroende på utetemperaturen, vilken förstås brukar vara 
lägre på vintern och natten än på sommaren och dagen. Fjärrvärme behöver produceras ungefär 
när den ska användas. Det finns trögheter i fjärrvärmesystemen: byggnaderna i fjärrvärmesystemet 
och vattnet i fjärrvärmerören lagrar en del värme, och ytterligare värme kan lagras i ackumulator-
tankar med varmvatten. Dessa värmelager hjälper till att hantera en del av dygnsvariationen i 
värmebehov. Ändå brukar värmeproduktionen behöva variera över dygnet. 

Fjärrvärmesystemet har inte någon energikälla som kan reglera variationer över året så som vat-
tenkraften gör inom elsystemet. Variationen i värmebehov från sommar till vinter behöver därför 
mötas genom att värmeproduktionen anpassas till behovet. Det betyder att mycket mer värme 
produceras på vintern än på sommaren. 

Variationerna i värmebehov har ingen eller liten betydelse för miljöbedömningen om värmen an-
vänds i något av de små fjärrvärmesystem som endast använder ett bränsle. Normalt har fjärrvär-
menäten dock flera olika värmekällor. Vi skiljer mellan baslastanläggningar som drivs i stort sett 
hela året och spetslastanläggningar som bara används när värmebehovet är som störst. Stora fjärr-
värmesystem har dessutom mellanlastanläggningar som drivs en betydande del av året.  

Baslastanläggningar utmärks av att de har låg rörlig driftkostnad. Baslastvärme i svenska fjärrvär-
menät inkluderar värme från avfallsförbränning och restvärme från industrin. Det kan också in-
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kludera värme från kraftvärmeverk. Kraftvärmeverk är annars en vanlig teknik för mellanlast till-
sammans med hetvattenpannor som bara levererar värme. Som spetslastproduktion finns ofta 
äldre oljepannor kvar. De har hög effekt och kan täcka vinterns toppar i värmebehov.  

I en miljöbedömning av värme som används vid en speciell tidpunkt krävs ett beslut om beräk-
ningen ska skilja mellan olika tidpunkter och i så fall hur finfördelad tidsuppdelningen ska vara. 
Detta är ännu ett slags systemgräns i miljöbedömningen. Om miljöbedömningen är en bokförings-
beräkning är beslutet en del i den subjektiva definitionen av vilken miljöbelastning som tillhör 
fjärrvärmen. Det är möjligt att hävda att värmen kommer från samma fjärrvärmesystem oavsett 
vid vilken tidpunkt värmen används. Med det argumentet blir det rimligt att beräkna fjärrvärmens 
miljöbelastning baserat på medeldata för hela året. Å andra sidan varierar produktionsmixen oftast 
över säsongen och dygnet beroende på utetemperaturen. I en mer detaljerad bokföringsberäkning 
är det därför rimligt att använda medeldata för fjärrvärmeproduktionen vid den tidpunkt då vär-
men används.  

I en konsekvensanalys är det extra viktigt att skilja på värmeanvändning vid olika tidpunkter. 
Driftmarginalen, det vill säga de fjärrvärmeanläggningar vars utnyttjande påverkas av ett ändrat 
värmebehov varierar kraftigt beroende på om värmen används på sommaren, på vintern, eller på 
mellansäsongerna höst och vår. Värmeanvändning på sommaren påverkar ofta avfallsförbränning, 
utnyttjandet av restvärme och/eller kraftvärmeproduktion, där den el som produceras tränger un-
dan annan elproduktion. Sådan värmeanvändning leder till relativt liten miljöbelastning. I vissa 
fall kan värmeanvändning på sommaren rent av ge en miljövinst, om avfallsförbränningen bidrar 
till minskad deponering i andra länder (se avsnitt 6.3.2) eller om elenergin från kraftvärme-
produktionen ersätter elproduktion med större miljöbelastning (avsnitt 5.2 och 6.1.2).  Värmean-
vändning på vintern påverkar inte avfallsförbränning eller restvärme alls, utan bara användningen 
av kraftvärmeverk och/eller hetvattenpannor, där särskilt spetslastpannorna brukar ha en stor 
miljöbelastning per enhet levererad värme.  

Ännu mer komplicerat blir det om miljöbedömningen inkluderar effekter på investeringsbeslut i 
fjärrvärmesystemet, den så kallade byggmarginalen. Ett ökat värmebehov på sommaren kan leda 
till en investering i en baslastanläggning som sedan används året om. Det innebär att eventuella 
mellan- eller topplastanläggningar används mindre och att investeringar i sådana anläggningar 
kan skjutas på framtiden. 

Beräkning av dygns- och säsongsvariationer i konsekvenserna av att använda fjärrvärme kräver en 
modell av fjärrvärmesystemet. Flera sådana modeller finns (se exempelvis Eriksson m.fl. 2011, 
Åberg & Henning 2011, Hagberg m.fl. 2017, Sandvall m.fl. 2017), men användningen av dem krä-
ver avtal med modellernas ägare och, inte sällan, specialistkunskap. Därför är det i praktiken ofta 
svårt att ta hänsyn till dygns- och säsongsvariationerna i en konsekvensanalys med fjärrvärme. 

8.3 Elenergi  
El måste produceras samtidigt som den används och det finns än så länge inga kostnadseffektiva 
sätt att lagra stora volymer elektricitet. Vattenkraft produceras dock ofta vid stora dammar, där 
vatten kan lagras tills elenergin behövs. Vattenkraften har dessutom fördelen att produktionen kan 
regleras snabbt och utan förluster i verkningsgraden. 

Elproduktionen i Sverige, Norden och Nordeuropa varierar både över dygnet och året beroende 
bland annat på hur mycket el som efterfrågas, på hur mycket el som produceras från vind och sol, 
och på när olika kraftverk stängs av för reparationer och underhåll. En detaljerad bokföringsbe-
räkning skulle i teorin kunna baseras på emissionsdata för den elmix som produceras just i den 
stund eller den säsong då elen används. I praktiken tar en bokföringsberäkning sällan eller aldrig 
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hänsyn till när på året eller dygnet som elenergin används. Istället brukar man använda indata 
som avspeglar den genomsnittliga elproduktionen under ett år. 

I en konsekvensanalys är det, som framgår av kapitel 4, oftast relevant att använda data som av-
speglar hur elproduktionen påverkas av en marginell förändring i elanvändningen. Svenska ener-
giforskare och experter från energibranschen samlades år 2014 till en workshop för att diskutera 
om marginaleffekterna av svensk elanvändning varierar beroende på när elen används. Vid 
workshopen nåddes i stort sett konsensus om att tidpunkten på året och dygnet spelar liten roll 
idag (Gode m.fl. 2015). Det beror på att vattenkraften står för en betydande del av elproduktionen i 
det nordiska elsystemet och att dess vattenlager i stort sett jämnar ut produktionen så att den 
sammanfaller med användningen. Nästan oavsett när på året elenergin används i Sverige blir den 
kortsiktiga marginaleffekten att mer el produceras från fossila bränslen, främst kol, i existerande 
stora kraftverk i våra grannländer. Driftmarginalen är alltså oftast fossilbaserad, men det finns ett 
par undantag: 

- Om vårfloden är så kraftig att vattenkraftsdammarna inte kan hålla allt vatten utan blir 
tvungna att släppa igenom vatten trots att det inte finns efterfrågan på elenergin, blir 
driftmarginalen vattenkraft. Förbrukar vi mer el under den tiden, utnyttjas en större andel 
av vattnet från vårfloden. Med bättre och bättre mätning av snömängder och väder händer 
detta dock alltmer sällan. 

- Blåsiga sommardagar kan produktionen i vindkraftverk i Norden och norra Tyskland bli 
så stor att det inte finns avsättning för all vindkraft som produceras. Då blir driftmargina-
len vindkraft. 

- Kalla vinterdagar händer det i undantagsfall att baslastproduktion (kärnkraft, vattenkraft 
och kraftvärme) i Sverige plus importen av el inte räcker till för att täcka elbehovet. Då 
körs oljekondenskraftverk för att klara effekttopparna. Under dessa få timmar per år är 
driftmarginalen alltså svensk oljekondens. 

Trots dessa undantag kan man ofta bortse från dygns-, vecko-, och säsongsvariationer i en konse-
kvensanalys av elenergi som används i Sverige det närmaste decenniet. Resonemanget ovan bör 
gälla även i Norge, där vattenkraften står för en helt dominerande del av elproduktionen. För 
danska elanvändare är vattenkraften sannolikt inte lika effektivt som reglerkraft, på grund av både 
tekniska överföringsbegränsningar och administrativa rutiner. Danska energisystemanalytiker 
menar att dygns- och säsongsvariationer behöver tas hänsyn till vid miljövärdering av elenergi 
(Lund m.fl. 2010). 

I framtiden kommer marginaleffekterna av svensk och norsk elanvändning sannolikt att bli mer 
tidberoende. Ett skäl till detta är den pågående utbyggnaden av vind- och solkraft (Gode m.fl. 
2015). Produktionen i dessa anläggningar är intermittent och beror på hur mycket det blåser och på 
om solen skiner, vilket förstås inte alltid sammanfaller med variationen i elanvändningen. När 
alltmer el produceras från sol och vind kommer en större del av vattenkraftensreglerkapacitet att 
behövas för att kompensera för variationer i de intermittenta anläggningarnas elproduktion. 
Mindre reglerkapacitet blir då kvar för att möta variationerna i efterfrågan.  

Ett annat skäl till att marginaleffekterna blir mer tidberoende är att elsystemen i Europa blir alltmer 
integrerade. När den nordiska vattenkraften kan användas för att reglera variationer i efterfrågan i 
Danmark, Tyskland och så vidare, kommer reglerkapaciteten inte att räcka för att möta mer än en 
del av variationerna i efterfrågan.  

Å andra sidan pågår också en utveckling av teknik och system för både energilagring och laststyr-
ning. Den utvecklingen kan bidra till att marginaleffekterna av elanvändning inte heller i framti-
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den varierar drastiskt från dag till natt, eller från vinter till sommar. Det är dock osäkert hur fram-
gångsrik den utvecklingen blir (Gode m.fl. 2015).  

Framtida, dynamiska marginaleffekter i elsystemet kan beräknas med energisystemmodeller (se 
exempelvis Hagberg m.fl. 2017, Sandvall m.fl. 2017). Resultaten från sådana beräkningar är dock 
mycket osäkra, särskilt om modellerna inkluderar långsiktiga marginaleffekter, det vill säga effek-
ter på investerings- och nedläggningsbeslut. Detta gäller även om modellerna bygger på bästa 
tillgängliga kunskap, eftersom framtiden helt enkelt är osäker. 



 Rapport C 361  Miljöbedömning av energibärare – vägledning för livscykelanalyser 

 

47 

9 Slutord 
Denna rapport behandlar några av de viktigaste metodfrågorna i en miljöbedömning av energibä-
rare. Diskussionen och rekommendationerna kan användas i miljöbedömningar av olika energi-
lösningar eller energisystem. De kan också användas i livscykelanalyser av energibärare och av 
produkter och tekniska system där energibärare används, vilket gäller i princip alla livscykelana-
lyser. Viktiga delar av diskussionen är relevanta inte bara för miljöbedömningen av energibärare 
utan även för miljöbedömning av andra varor. Det gäller både kriterierna för metodval (kapitel 2), 
valet mellan bokföringsberäkning och konsekvensanalys (kapitel 4), principerna för val av studie-
objekt (kapitel 3), data (kapitel 5) och allokering (kapitel 6), och diskussionen av tidshorisonter 
(kapitel 7). Rapporten tjänar som ingång till dessa frågor, och för den intresserade läsaren finns en 
omfattande internationell litteratur att fördjupa sig mer i. 

Samtidigt är rapporten inte heltäckande. Viktiga metodproblem som istället avhandlas i annan 
litteratur inkluderar, exempelvis: 

- hur förbrukningen av olika energiresurser kan vägas samman med hjälp av begreppet 
primärenergi (t.ex. Gode m.fl. 2012, 2013, Värmemarknadskommittén 2018),  

- direkta och indirekta effekter av markanvändning vid produktion av förnybart bränsle 
(t.ex. Höglund m.fl. 2013), och 

- vattenanvändning vid produktion av energigrödor, vattenkraft och som kylvatten (t.ex. 
Boulay m.fl. 2018). 
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