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Förord 

Detta projekt har utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med och på uppdrag av 

Göteborg Energi Nät AB. I studien bedöms miljöpåverkan för deras stadsnät för eldistribution 

utifrån att den distribueras till kunder på tre olika spänningsnivåer, 130 kV, 10 kV och 0,4 kV.  

Projektet har genomförts inom ramen för IVLs samfinansierade forskningsprogram, som är en unik 

möjlighet för svenska företag och branscher att genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt 

tillsammans med IVL. Gemensamt för samfinansierade projekt är att de har ett generellt 

samhällsintresse och innehåller väsentliga moment av forskning och utveckling. 

Projektet har utförts av följande personer på IVL: 

Ann-Christin Pålsson, Projektledare 

Jacob Lindberg 

Personer på Göteborg Energi Nät AB som bidragit med data, teknisk kunskap och annan viktig 

information är:  

Donald Sundvall 

Karin Björkman 

En referensgrupp har också varit knuten till projektet, med representanter från branschen. Syftet 

med referensgruppen var att stämma av bland annat viktiga metodval och antaganden, 

redovisning av resultat och tillämpning, samt relevans för branschen. Två referensgruppsmöten 

genomfördes under projektet. Följande personer medverkade i referensgruppen (förutom ovan 

nämnda personer):  

Jimmy Ehnberg, Chalmers 

Fredrik Isacsson, ABB 

Christer Gruber, Energiföretagen 

Kjell Oberger, Ellevio 

Eva Bergius, Svenska Kraftnät  

En intern granskning av resultatet har genomförts av Håkan Stripple, IVL, för att bedöma 

nedanstående punkter.  

- Metoder som använts i studien är konsekventa och i linje med ISO 14044:2016 standarder

[2,3]

- Metoder som används är vetenskapliga.

- Data som använts är lämplig och rimlig i relation till mål och omfattning för studien.

- Diskussionen av resultat reflekterar studiens begränsningar och antaganden.

- Rapporten är transparent och konsekvent.

Ett granskningsutlåtande återfinns i Appendix F. 
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Utökad sammanfattning 
Bakgrund 

Elektricitet har sedan de första elnäten anlades för drygt hundra år sedan varit en central del i 

utbyggnaden och utvecklingen av samhället. Elektricitet används nu som en viktig insatsvara över 

hela världen och dess efterfrågan ökar. 

Miljöpåverkan för produktionen av elektricitet är väl utforskad. Bedömning av miljöpåverkan för 

ett elnäts distribution är inte lika utforskat och formaliserat. Flera olika aspekter påverkar dess 

miljöpåverkan. Det innefattar bland annat hur elnätet är uppbyggt, vad det innehåller och hur 

stora överföringsförlusterna är.    

För ungefär 20 år sedan utförde Göteborg Energi Nät (GENAB) en bedömning av hur deras 

stadsnät för överföring av elektricitet påverkade miljön. GENAB äger och förvaltar elnätet i 

Göteborg (exklusive Askim och södra skärgården). De har ungefär 250 000 kunder med ett flera 

tusen km långt elnät som till över 90 % är beläget under jord. GENAB har efterfrågat en 

uppdaterad studie som kan skapa en ny och utökad förståelse för dess miljöpåverkan. Mycket har 

hänt sedan dess, med bland annat ökad förståelse för hur produktion av olika material påverkar 

miljön samt stora förändringar av vilka komponenter som GENAB:s elnät består av.  

Vid förra tillfället bedömdes miljöpåverkan kvantitativt genom så kallad livscykelanalys (LCA). 

Denna metod används även vid detta tillfälle. LCA är en robust och välanvänd metodik för att 

jämföra och utvärdera miljöpåverkan kvantitativt från ett system- och helhetsperspektiv. LCA är 

standardiserad enligt bland annat ISO 14040:2006 [2] and ISO 14044:2006 [3]. I LCA bedöms 

miljöpåverkan från primär energi- och materialresursanvändning samt de utsläpp som genereras 

under hela livscykeln av en produkt eller process. Livscykeln inkluderar vanligtvis utvinning av 

resurser, materialproduktion, tillverkning, användning och underhåll samt avfallshantering, 

genom energi- och materialåtervinning eller deponering.  

Syfte 

Projektet syftar till att genomföra en livscykelanalys (LCA) för byggnation, drift och underhåll 

samt sluthantering av GENAB:s elnät, det vill säga fokus är på elnät i stadsmiljö. Detta ska 

resultera i:  

 En första generell LCA modell för beräkning av miljöpåverkan för eldistribution, samt ett

ramverk för hur livscykelanalys på elnät kan genomföras.

 Ökad kunskap om miljöpåverkan för elnät i ett livscykelperspektiv, inklusive vilka delar i

elnätet som ger upphov till störst miljöpåverkan. Detta möjliggör för elnätsbolag att

använda resultaten vid till exempel avvägningar och investeringar i elnätsinfrastruktur.

I studien bedöms GENAB:s miljöpåverkan avseende eldistribution i dess stadsnät. Detta görs för 

tre stycken så kallad typkunder, det vill säga kunder som erhåller elektricitet på lågspänning 

(0,4 kV), mellanspänning (10 kV) och högspänning (130 kV). Beräkningar görs utifrån en 

genomsnittlig miljöpåverkan för en 40-årsperiod.  

Målgruppen för resultatet och denna rapport är främst distributörer av elektricitet. 

Underlaget ska kunna tillämpas i GENAB:s verksamhet och ska kontinuerligt kunna användas vid 

till exempel investeringsbeslut.  
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Funktionell enhet 

Den funktionella enheten är en referensenhet för att presentera resultatet och beskriva systemets 

funktion. Studiens resultat relateras till den funktionella enheten vilket ger möjlighet att jämföra 

resultat för olika alternativ förutsatt att de uppfyller samma funktion.  

Vald funktionell enhet: 1 kWh överförd elektricitet för tre olika typkunder, lågspänning (0.4 kV), 

mellanspänning (10 kV), högspänning (130 kV). 

Att välja effekt, i till exempel kW, som funktionell enhet kan tyckas mera ändamålsenligt för denna 

typ av studie. Det eftersom begränsningen i nätet är dess belastning och inte främst att överföra en 

viss mängd elektricitet. Det finns dock några viktiga aspekter som inte beaktas vid ett sådant val. 

Överföringsförlusterna kommer inte kunna inkluderas. Dessutom är överförd elektricitet och effekt 

direkt kopplade. Mängden levererad elektricitet styr till stor del den effekt som krävs i systemet.  

Systeminnehåll och viktiga antaganden 

En schematisk översikt av eldistribution i GENAB:s elnät kan ses i nedan Figur A. 

Figur A – Schematisk beskrivning av GENAB:s nät för eldistribution. 

Längst upp i Figur A produceras elektriciteten, utanför GENAB:s systemgräns. Den överförs sedan 

från överliggande nät till GENAB:s elnät genom kablar på spänningsnivån 130 kV. Dessa leds 

sedan till mottagarstationer vars huvuduppgift är att omfördela eller transformera spänning av 

130 kV till 10 kV. Därefter överförs 10 kV elektricitet med kablar till nätstationer. Likt 

mottagarstationer, är nätstationernas uppgift att omfördela eller transformera elektricitet, från 

10 kV till 0,4 kV. Elektriciteten överförs med kablar till kabelskåp där fördelning sker för vidare 

distribution till kund. Som Figur A ovan avslöjar finns slutkunden på alla tre spänningsnivåer, 

vilket innebär att distributionskedjan i vissa fall är kortare än ovan beskrivet. Transporter och 

distributionsförluster sker genom hela systemet men visas inte i ovan figur.   
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I elnätet ingår en mängd olika komponenter och byggnadsverk, de viktigaste beskrivs mera 

ingående i kapitel 3. För samtliga av ovanstående delar baseras miljöpåverkan på produktion, drift 

& underhåll samt avfallshantering. I de fall någon av dessa inte inkluderas beskrivs det i rapporten 

samt de delar som inte inkluderats i studien återfinns i kapitel 3.5.  

För att kunna beräkna miljöpåverkan för olika spänningsnivåer behöver det definieras vilka 

byggnader och komponenter som ingår på varje spänningsnivå. I Figur A ovan beskrivs 

översiktligt de delar av distributionssystemet som ingår (detaljerad beskrivning finns i kapitel 3). I 

Figur B nedan illustreras vilka delar som tillhör respektive spänningsnivå. När ett streck korsar en 

box innebär det att två spänningsnivåer delar på miljöpåverkan, till exempel delar 10 kV och 0.4 

kV på byggnadernas miljöpåverkan för nätstation.  

Figur B – Distributionssystemets delar och dess tillhörighet till respektive spänningsnivå. 

För att bedöma miljöpåverkan för eldistribution per typkund på respektive spänningsnivå behöver 

dock en fördelning göras, där påverkan för elnätet som helhet fördelas mellan typkunder på olika 

nivåer. Typkunder på lägre spänningsnivåer är beroende av högre spänningsnivåers nät, och 

därmed är det också rimligt att en del av miljöpåverkan för dessa nät fördelas till typkunder på 

lägre nivåer. I kapitel 4.3 redovisas denna miljöpåverkan per överförd mängd elektricitet.  

Figur C – Princip för att fördela miljöpåverkan per typkund. 

Ovan Figur C ger en förenklad beskrivning av resonemanget att till exempel 0,4 kV kunder är 

beroende av komponenter på ovanliggande spänningsnivåer. Det är därför rimligt att anta att de 

också ska bära en del ovanliggande spänningsnivåers miljöpåverkan. Observera att bilden enbart 

är schematisk och detaljer för hur fördelningen görs beskrivs i Appendix B. Det är viktigt att 
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poängtera att detta är endast en möjlig fördelning och att det också kan göras på andra sätt, vilket 

påverkar resultatet.  

För produkter med lång livslängd är det viktigt i livscykelanalys att definiera referenstiden för 

systemet. Referenstiden definierar under vilken tidsrymd som miljöpåverkan för systemet 

inkluderas. Referenstiden för studien är 40 år. Det innebär att miljöpåverkan på grund av 

byggnation, drift & underhåll och avfallshantering inom 40 år1 inkluderas i studien. Många 

komponenter och byggnader kommer att användas längre än 40 år. Det innebär att miljöpåverkan 

för alla delar behöver allokeras till just 40 år. Är uppskattad livslängd till exempel 80 år allokeras 

hälften av miljöpåverkan till systemet.  

När en livscykelanalys genomförs görs ett val av vilka miljöpåverkanskategorier som ska studeras. 

För att återspegla olika typer av miljöpåverkan bör såväl kategorier som täcker emissioner, 

materialresurser och energiresurser inkluderas. De miljöpåverkanskategorier som valts för denna 

studie i finns i Tabell A.  

Tabell A – Miljöpåverkanskategorier som valts i studien. 

Miljöpåverkanskategori Enhet Referens 

Klimatpåverkan  

(GWP - Global Warming Potential) 

g CO2 ekvivalenter CML2001 – Jan. 2016 

Övergödning/Eutrofiering  

(EP  -Eutrophication potential) 

mg PO4
3- ekvivalenter CML2001 - Jan. 2016 

Försurning  

(AP - Acidification Potential) 

mg SO2 ekvivalenter CML2001 - Jan. 2016 

Marknära ozon bildning  

(POCP - Photochemical ozone creation 

potential) 

mg eten ekvivalenter CML2001 - Jan. 2016 

Utarmning av resurser (fossil energi) MJ av effektivt värmevärde CML2001 - Jan. 2016 

En beskrivning av kategorierna och mekanismerna som orsakar påverkan finns i Appendix A. 

En del sorters miljöpåverkan har därmed inte inkluderats i studien, som till exempel lokal 

påverkan av buller och markanvändning.  Denna typ av miljöpåverkan är generellt svår att 

inkludera i en livscykelanalys, dels på grund av svårigheter i att samla in relevant data och dels på 

grund av svårigheter i att bedöma dess påverkan i olika delar av livscykeln.   

När resursanvändning i form av material ska visas finns det ingen tillräckligt bra metod att visa 

detta med. För att ändå ge en indikation på resursanvändning presenteras istället totala mängder 

av några vanliga insatsmaterial som används i studien. Dessa är stål, aluminium och koppar.   

Resultat 

Resultatet presenteras på fyra olika nivåer: 

1 Genomsnittlig miljöpåverkan för hela distributionssystemet, per kWh. 

2 Total miljöpåverkan per spänningsnivå,  

a) total aggregerad nivå

b) uppdelat per delsystem.

1 För kablar antas det att uppgrävning som sker inom 100 år efter den tas ur drift också inkluderas i resultaten. 
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3 Miljöpåverkan per typkund, per kWh levererad el. Det vill säga påverkan för de olika 

delarna av distributionssystemet har fördelats per typkund på nivåerna 130 kV, 10 kV och 

0,4 kV. 

4 Känslighetsanalys för hur miljöpåverkan för överföringsförlusterna påverkas beroende på 

val av elektricitetsmix. 

1) Genomsnittlig miljöpåverkan för hela distributionssystemet

I Tabell B nedan presenteras genomsnittlig miljöpåverkan för hela distributionssystemet, det vill 

säga total miljöpåverkan för hela systemet dividerat med total mängd överförd elektricitet 

oberoende av var elektriciteten levereras. För att ge en första översikt av vilka delar i systemet som 

bidrar till det totala resultatet ges en uppdelning i ledning, transformering och fördelning samt 

överföringsförluster. De två förstnämnda delarna är exklusive överföringsförluster. Med ledning 

menas alla kablar, transformering och fördelning innebär övriga delar i distributionssystemet 

(byggnader, mottagarstationer, nätstationer samt kabelskåp) och överföringsförluster inkluderar 

förluster av elektricitet i distributionssystemet. 

Tabell B – Genomsnittlig miljöpåverkan för hela distributionssystemet samt bidrag per del av systemet till 

resultatet. 

Miljöpåverkans-

kategorier och 

material 

Miljöpåverkan – 

Alla 

spänningsnivåer 

Enhet Varav 

Ledningar 

(%) 

Varav 

Transformering 

och fördelning 

(%) 

Varav 

Överförings

förluster 

(%) 

Klimatpåverkan 

(GWP) 

1,9 g CO2 ekv./kWh 74 13 13 

Eutrofiering (EP) 4,1 mg PO4 ekv./kWh 20 2 78 

Försurning (AP) 7,8 mg SO2 ekv./kWh 84 14 2 

Marknära 

oxidantbildning 

(POCP) 

0,49 mg eten ekv./kWh 81 16 3 

Utarmning av 

resurser (fossil 

energi) 

0,02 MJ (effektivt 

värmevärde)/kWh 

86 12 2 

Stål 8 680 ton stål 0 100 - 

Aluminium 18 610 ton aluminium 96 4 - 

Koppar 5 809 ton koppar 78 22 - 

Från ovanstående tabell finns det några intressanta iakttagelser som kan göras och som är listade 

nedan.  

- För de miljöpåverkanskategorier som inkluderats är det främst ledning som bidrar mest till

miljöpåverkan men med ett undantag. Det är eutrofiering där överföringsförlusterna ger

störst bidrag. För att täcka överföringsförlusterna har Vattenfalls vattenkraftselektricitet

köpts in och deras EPD [7] har använts som underlag för resultatet. Den stora påverkan

från vattenkraften för eutrofiering beror dels på att det vid förhöjda vattennivåer läcker ut

näringsämnen från marken men främst på att markens kol kommer i kontakt med vattnets

syre.

- Stora mängder av stål, aluminium och koppar används i distributionssystemet. Stål

används främst i transformering och fördelning, i till exempel byggnaderna. Koppar och

aluminium är vanliga ledarmaterial och används därför i kablarna. Det bör dock noteras
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att materialanvändningen ska fördelas på hela eldistributionen under hela 

beräkningsperioden om 40 år.  

2) Miljöpåverkan per spänningsnivå

Här presenteras miljöpåverkan indelat i de olika spänningsnivåerna enligt distributionssystemets 

delar, se Figur B. I korthet går det alltså ut på att identifiera vilken spänningsnivå som är relevant 

för respektive del i distributionssystemet. Till exempel tillhör 130 kV kablar spänningsnivån 130 

kV etc. 

a) Aggregerad nivå

I Tabell C nedan visas total miljöpåverkan aggregerat för de olika spänningsnivåerna, under 40-

årsperioden. Observera att detta resultat inte har relaterats till den funktionella enheten (per kWh). 

Tabell C – Miljöpåverkan per spänningsnivå under 40-årsperioden. 

Spänningsnivå 

Miljöpåverkanskategorier 

och material 

130 kV 10 kV 0,4 kV Enhet 

Klimatpåverkan (GWP) 17 442 147 735 236 513 ton CO2 ekv. 

Eutrofiering (EP) 51 311 507 ton PO4 ekv. 

Försurning (AP) 53 596 1 001 ton SO2 ekv. 

Marknära oxidantbildning 

(POCP) 

3 37 63 ton eten ekv. 

Utarmning av resurser 

(fossil energi) 

187 1 796 2 892 TJ av effektivt värmevärde 

Stål 330 2 786 5 564 ton Stål 

Aluminium 488 6 961 11 161 ton Aluminium 

Koppar 350 1 963 3 496 ton Koppar 

I ovanstående tabell kan observeras att: 

- Genomgående för ovanstående tabell är att miljöpåverkan ökar med lägre spänningsnivå.

Det beror på att det behövs mer komponenter för lägre spänningsnivåer vilket kan

förklaras med att distributionssystemet är förgrenat som en trädstruktur ut till ett stort

antal lågspänningskunder.

b) Uppdelat per delsystem

För att ge en bättre bild av vad som ger stor eller liten miljöpåverkan på de olika 

spänningsnivåerna visas resultatet i detta kapitel från ovan stycke uppdelat per delsystem, enligt 

uppdelningen i Figur B, utifrån vilken spänningsnivå de tillhör. Dessutom redovisas 

överföringsförluster och personbilstransporter av GENAB separat. För att underlätta tolkningen se 

Tabell 22 i kapitel 4.2.2. 

I kapitel 4.2.2 visas uppdelning för samtliga tre spänningsnivåer men i nedan Figur D visas enbart 

0,4 kV, vilken är representativ för de övriga. Detta visas i procent av total påverkan per 

spänningsnivå. Dataunderlaget till graferna återfinns i Appendix E.  
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Figur D – Delsystemens bidrag till påverkan på 0,4 kV nivån, i procent av total påverkan per 

spänningsnivå. 

I ovanstående figur kan det identifieras att: 

- Som tidigare beskrivits är påverkan från eutrofieringen stor från överföringsförlusterna.

- Kablarna har stor inverkan på resultatet.

Eftersom kablarna har en stor inverkan på resultatet undersöks dessa mera noggrant. Detta görs i 

Figur E nedan med ett exempel där kabelnivå 0,4 kV delas upp vidare med klimatpåverkan som 

parameter. 

Figur E – Uppdelning av kabelnivå 0,4 kV med klimatpåverkan i procent total påverkan per spänningsnivå 

Som framgår av ovanstående figur bidrar tillverkningen av kabeln med cirka 70 % av 

klimatpåverkan. I tillverkning innefattas alla steg till och med att kabeln levereras till plats för 
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nedgrävning. I Figur F nedan visas ytterligare en uppdelning för tillverkningen av kabel för 0,4 kV. 

Det vill säga, stapeln längst till vänster i ovanstående figur delas upp ytterligare i nedanstående 

figur.   

Figur F – Klimatpåverkan från de olika delarna i 0,4 kV kabelproduktion. 

Som framgår av Figur F ovan är påverkan från utvinning och tillverkning av aluminium nästan 

helt dominerande, vilket främst beror på mycket energikrävande processer för att utvinna virgin 

aluminium. Återvinningsprocessen för aluminium är mycket mindre energikrävande och det 

skulle därför vara en energibesparande åtgärd att säkerställa att återvunnet aluminium finns i 

komponenter, som till exempel kablar som köps in.  

3) Miljöpåverkan fördelat per typkund

Till skillnad från resultatet i föregående avsnitt beaktas här aspekten att de lägre 

spänningsnivåerna är beroende av distribution och transformering från de högre 

spänningsnivåerna.  

Aggregerad nivå 

I Tabell D nedan presenteras resultatet för de olika typkunderna, per kWh. 

Tabell D – Miljöpåverkan per typkund. 

Typkund 

Miljöpåverkanskategorier 

och material. 

130 kV 10 kV 0,4 kV Enhet 

Klimatpåverkan (GWP) 0,08 1,0 4,2 g CO2 ekv./kWh 

Eutrofiering (EP) 0,24 2,1 9,3 mg PO4 ekv./kWh 

Försurning (AP) 0,25 3,7 17 mg SO2 ekv./kWh 

Marknära oxidantbildning 

(POCP) 

0,02 0,23 1,1 mg eten ekv./kWh 

Utarmning av resurser (fossil 

energi) 

0,001 0,01 0,05 MJ av effektivt 

värmevärde/kWh 

Stål 0,002 0,02 0,09 g Stål/kWh 

Aluminium 0,002 0,04 0,19 g Aluminium/kWh 

Koppar 0,002 0,01 0,06 g Koppar/kWh 
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I ovanstående tabell kan det studeras att: 

- För samtliga kategorier ökar miljöpåverkan med lägre spänningsnivå. Skillnaderna

däremellan är också stora. Sammantaget beror detta på att lågspänningskunder får bära

uppströms påverkan av distributionen.

- Om ovanstående tabell jämförs med Tabell B, framgår spridningen beroende på typkund

jämfört med den genomsnittliga påverkan.

4) Känslighetsanalys

En viktig aspekt av ovanstående resultat är överföringsförlusterna. Elektriciteten för att täcka 

överföringsförlusterna i resultaten ovan är helt baserad på vattenkraft vilken generellt har en låg 

miljöpåverkan relativt att producera elektricitet från många andra energikällor. Denna aspekt 

anses utgöra en stor risk för att resultatet ska ändras. Det vill säga sammanvägning av att 

sannolikheten för att GENAB köper en annan elektricitetsmix i framtiden än 100 % vattenkraft 

samt konsekvensen av att byta till andra energislag vilket ger förändrad miljöpåverkan. I 

känslighetsanalysen byts vattenkraftsbaserad elektricitet mot en genomsnittlig europeisk 

produktionsmix. Detta görs för att generera ett worst case för överföringsförlusterna i resultatet och 

samtidigt visa på resultatets spridning beroende på vilka val som görs när elektricitet köps för att 

täcka överföringsförluster. Se Appendix D för vilka produktionskällor som ligger bakom 

elektricitetsmixarna. 

Figur G – Elnätets klimatpåverkan jämfört med överföringsförlusternas klimatpåverkan vid två olika 

elproduktionsmixar. 

Figur G ovan ger en första inblick i hur valet av elektricitetsmix för att täcka överföringsförlusterna 

påverkar resultatet för en av miljöpåverkanskategorierna i studien, klimatpåverkan. Den vänstra 

stapeln visar klimatpåverkan per kWh exklusive överföringsförlusterna. Stapeln i mitten visar 

klimatpåverkan enligt den elektricitet GENAB köper in. Den högra stapeln visar klimatpåverkan 

för den europeiska produktionsmixen som används i nedanstående delar av känslighetsanalysen. 

Total klimatpåverkan för elnätet fås alltså av att addera den vänstra stapeln med någon av de 

övriga. För klimatpåverkan spelar alltså valet av elektricitetsmix en mycket stor roll.  För 

ytterligare detaljer kring känslighetsanalysen, se kapitel 4.4. 
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Diskussion 

I en livscykelanalys är en viktig del i studien att tolka resultatet och dess relation till studiens mål 

och omfattning för att därigenom kunna dra slutsatser och eventuellt ge rekommendationer. Detta 

kapitel syftar till att diskutera detta.  

Inkluderade och exkluderade delar 

En viktig aspekt är i vilken utsträckning de ingående delarna i distributionsnätet har tagits i 

beaktande i studien. I huvudsak görs studien utifrån ett framåtblickande perspektiv där de 

ingående delarna väl ska representera hur distributionssystemet ser ut över en 40-årsperiod. Att 

göra en livscykelanalys där samtliga delar av distributionsnätet är inkluderade är mycket 

utmanande och kräver mycket resurser.  

För att kunna genomföra studien gjordes avgränsningar i vilka ingående delar som inkluderades. I 

samråd med GENAB har dessa delar valts ut och presenteras ingående i kapitel 3. De 

huvudsakliga delar som uteslutits presenteras i samma kapitel. Fokus för valen var att inkludera 

det som sannolikt ger störst miljöpåverkan. Det har bedömts att övriga delar har en liten påverkan 

i jämförelse med påverkan för de delar som inkluderats. Effekten av det blir att miljöpåverkan i 

denna studie för hela distributionssystemet blir lägre än den verkliga påverkan eftersom 

komponenter har utelämnats.  

För att kompensera detta har genomgående konservativa antaganden gjorts, det vill säga 

antaganden som gör att påverkan blir högre än vad den troligtvis är. Ett exempel på detta är att det 

antagits att alla insatsmaterial (till exempel koppar, aluminium) kommer från virgina källor och 

inte är producerade från återvunna processer. I rapporten kan det identifieras att stora mängder 

aluminium används i distributionssystemet för elektricitet. Det är stora skillnader i 

energianvändning om aluminiumet kommer från virgina källor eller återvunna källor. Detta är en 

mycket viktig aspekt att ha i åtanke och en åtgärd för att minska distributionssystemets 

miljöpåverkan är att säkerställa att komponenter innehåller en stor andel återvunnen aluminium. 

Kravställning gentemot leverantörer kan vara ett viktigt verktyg att använda sig av.  

I studien inkluderas endast det som ingår i GENAB:s stadsnät. Från att elektricitet produceras till 

att den når GENAB:s nät sker en betydande överföring. Det innebär att överliggande nät i 

distributionssystemet skulle behöva inkluderas för att ge en heltäckande bild av distributionen. På 

det sättet kan också en mera rättvisande bild ges av distributionens betydelse i jämförelse med 

elproduktionens miljöpåverkan.  

Fördelning av miljöpåverkan per typkund 

I studien presenteras resultatet på tre olika sätt; genomsnittligt, per spänningsnivå samt per 

typkund. De två sistnämnda resultaten innehåller osäkerheter eftersom det beror på 

gränsdragningar mellan spänningsnivåer i systemet. För att undvika dessa osäkerheter bör därför 

det genomsnittliga resultatet som presenteras i kapitel 4.1 och i känslighetsanalysen i kapitel 4.4.1 

också beaktas. Det resultatet utgår ifrån att hela distributionssystemets miljöpåverkan summerats 

och sedan dividerats med total mängd överförd elektricitet. Det ska alltså ses som ett 

genomsnittligt resultat som är oberoende av på vilken spänningsnivå miljöpåverkan sker.  

Som tidigare beskrivits innebär resultatet per spänningsnivå att miljöpåverkan för systemet 

bedömts utifrån var det verkligen uppkommer, se Figur B. Detta kombineras också med resultatet 

per typkund för att identifiera miljöpåverkan per överförd mängd elektricitet. I detta resultat är 
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grundantagandet att kunder vid en låg spänningsnivå är beroende av transformering och 

transmission vid en hög spänningsnivå. Det betyder att viss miljöpåverkan från överliggande 

spänningsnivåer ska allokeras till lågspänningsnätet. Hur stor den specifika miljöpåverkan (per 

kWh) är, beror på hur mycket elektricitet som överförs till de olika typkunderna. Ett exempel är 

om en mycket liten andel elektricitet distribueras till 130 kV kunder i förhållande till vad som 

distribueras till 0,4 kV kunder, borde 130 kV kunden få bära en mycket liten del av 130 kV nätets 

miljöpåverkan. Det finns troligtvis flera parametrar som kan inkluderas när fördelningen av 

miljöpåverkan görs. I denna studie har dock enbart fördelningen av mängd elektricitet gjorts som 

nyckelfaktor för allokeringen, se Appendix B för detaljer.  

Livslängder 

Det finns enligt GENAB en stor spridning på hur länge samma typ av komponent håller. För att ge 

en transparent bild av detta visas antagandena för de huvudsakliga komponenternas och 

byggnadernas livslängd som inkluderats i studien i Appendix C. Det ska betonas att detta är den 

genomsnittliga livslängden eftersom det antas vara stor spridning för samma typ av komponent.    

Val av data 

Val av data är en avgörande aspekt vid en livscykelanalys. Data bör vara relevant och tillförlitlig 

för det ändamål det används till. Som exempel kan nämnas att specifika miljövarudeklarationer för 

produkter som används i systemet är mer specifika än om andra tillvägagångssätt används för att 

bedöma miljöpåverkan. En viktig aspekt för GENAB är att ytterligare bygga upp sin kunskap om 

miljöpåverkan för verksamheten genom att samla in och ställa krav på miljövarudeklarationer för 

de produkter de köper in. Det gör att modellen för att bedöma miljöpåverkan för nätet blir mera 

relevant och tillförlitlig.  

Elektricitetsmix och överföringsförluster 

Överföringsförlusterna är en viktig del av studiens resultat och stort fokus bör ligga på att minska 

miljöpåverkan från dessa. Det är också ett stort fokus för hela GENAB:s verksamhet eftersom det 

har bäring på både miljö och ekonomi. Det är inte självklart vilken mix av elektricitet som ska ligga 

till grund för beräkningarna av överföringsförlusterna. Då elektricitet produceras från olika källor 

(till exempel kärnkraft, vattenkraft, hushållsavfall) kommer det också med olika stor 

miljöpåverkan. Eftersom miljöpåverkan för överföringsförlusterna antas vara lika stor som 

produktionen av elektricitet blir därför valet av elektricitetsmix viktig för resultatet av 

miljöpåverkan. I dagsläget köper GENAB elektricitet certifierad enligt Bra Miljöval för att 

kompensera för den elektricitet som blir förluster i distributionssystemet. I kapitel 4.1 – 4.3 

beräknas miljöpåverkan för överföringsförlusterna utifrån Bra Miljöval. Med detta val visas den 

nuvarande situationen. Det är också viktigt att visa på konsekvensperspektivet där miljöpåverkan 

för överföringsförlusterna baseras på den europeiska produktionsmixen. Eftersom elsystemet i 

stora delar av Europa sitter ihop blir konsekvensen av all utökad eller minskad elanvändning att 

miljömässigt sämre elproduktion i systemet behöver starta för att tillgodose effektbehovet vid det 

enskilda tillfället. Detta sker oavsett om el producerad enligt Bra Miljöval har köpts in eller inte. På 

så sätt ger minskade elnätsförluster konsekvensen att effektbehovet minskar under de tider på året 

då marginaleffekt säkerställs med elproduktion med hög miljöpåverkan. Det ger också resultatet 

en bredd mellan den nuvarande situationen och ett konsekvensperspektiv som kan tolkas som ett 

worst case. Detta visas i kapitel 4.4.. Ett val som kan göras, men inte är inkluderat i rapporten, är att 

använda svensk produktionsmix av elektricitet för att bedöma miljöpåverkan för 

överföringsförlusterna. Denna miljöpåverkan antas dock vara i den lägre delen av spannet mellan 

elektricitet från Bra Miljöval och europeisk produktionsmix.    
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Överföringsförlusterna sker främst i transformationen (mellan olika spänningsnivåer) och i 

transmissionen (kablarna). För transformationen blir det en lönsam investering enligt GENAB att 

byta ut gamla transformatorer mot moderna med lägre överföringsförluster. För transmissionen 

finns det en intressant aspekt som beroende på val kan leda till en suboptimering. En grövre kabel 

ger generellt lägre överföringsförluster enligt GENAB. Samtidigt kan en grövre kabel kräva mer 

naturresurser vid dess tillverkning. Detta är något som ytterligare kan behöva utredas för att köpa 

kablar med både låg miljöpåverkan och som har låga överföringsförluster.  

Markanvändning 

En viktig miljöaspekt som inte tagits hänsyn till är markanvändning för distributionsnätet. Att 

samla data för markanvändning är ofta svårt och en miljömässig värdering av markanvändning är 

ofta mycket utmanande. GENAB har uppgett att ett stort hinder i distributionsnätet är att göra 

förändringar i nätet eftersom det kan kräva att till exempel kablar tas upp eller behöver dras om.  

Det lediga utrymmet i Göteborg är också mycket begränsat vilket gör att till exempel nya 

byggnader som behövs i elnätet blir svåra att få tillstånd att bygga. På grund av begränsningarna i 

utrymme är det till exempel svårt att dra kablar kortast möjliga väg, vilket kräver att mer kabel 

produceras samt grävs ned, vilket också genererar ökade överföringsförluster i transmissionen.   

Tillämpning av modellen och resultatet 

En del av målet med rapporten är att underlaget ska kunna tillämpas av GENAB i deras 

verksamhet, för kontinuerligt förbättringsarbete samt vid planering och investeringar. I rapporten 

beskrivs hur olika delar av distributionssystemet ger upphov till olika typer av miljöpåverkan samt 

hur olika metodval påverkar utfallet. Modellen som har utvecklats kan användas i till exempel 

förbättringsarbete och i investeringsbeslut för olika val och förändringar i elnätet. Dock kommer 

ytterligare tillägg och ändringar i modellen att behöva göras eftersom studiens omfattning enbart 

har varit att skapa en första modell.  

Modellen som är byggd i denna studie är konstruerad för att kunna tillämpas på stadsnät för 

överföring av elektricitet. GENAB:s stadsnät har en specifik karaktäristik som kan skilja sig från 

andra. Modellen kan därför behöva utvecklas för att också vara tillämpbar på andra stadsnät. 

Överliggande nät som inte är inkluderade i studien kan också vara intressant att utreda för att få 

hela bilden av distributionssystemet för elektricitet. Ytterligare ett steg är att utveckla modellen för 

att kunna tillämpa den på distribution av värme i stadsnät och eventuellt också på ett stadsgasnät 

för naturgas eller annan energigas.  

En viktig anledning till att studien genomförs är just för att öka insikten om hur miljöpåverkan 

från eldistribution ser ut. I andra sammanhang är ofta fokus på miljöpåverkan från produktionen 

av elektricitet.  

Slutsatser 

 Val av elektricitetsmix för att kompensera för överföringsförluster har stor inverkan på

resultatet.

 Kablar står för en stor del av miljöpåverkan för elnätet. Här ger virgint aluminium ett stort

bidrag. Det finns dock en stor potential till lägre påverkan genom att säkerställa att

återvunnet aluminium används i komponenterna.
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 Miljöpåverkan blir generellt sett högre per överförd kWh ju lägre spänningsnivån är, vilket

främst beror på att:

o Det behövs en mycket stor mängd komponenter, framförallt kablar, på låga

spänningsnivåer.

o Lägre spänningsnivåer är beroende av överföring och transformering från

överliggande nivåer vilket medför att lågspänningskunder får bära en del av

miljöpåverkan från överliggande spänningsnivåer.

 Distributionen i stadsnätet är endast en del av överföringen, och överliggande nät bör

studeras för att ge hela bilden av distributionen – från produktion till användning av

elektricitet.

 Branschgemensam standard behöver också utvecklas för att på ett gemensamt sätt beräkna

miljöpåverkan för eldistribution.

Rekommendationer till fortsatt arbete 

Denna studie utgör ett första steg i att beskriva hur beräkning av miljöpåverkan för eldistribution 

kan genomföras. För att säkerställa användbarhet, representativitet och jämförbarhet finns dock 

behov av fortsatt harmonisering och samsyn i branschen kring denna typ av beräkningar, till 

exempel vad som ska inkluderas och vad som kan exkluderas i beräkningen, hur delar kan/bör 

modelleras; till exempel antaganden om materialåtervinning, vilken elmix som ska väljas och när 

för att modellera påverkan av överföringsförluster, etc. Det finns även behov av gemensam 

generell data, som kan användas för att modellera miljöpåverkan för delar i systemet.  

Resultat och data bör dessutom modulariseras för att kunna användas på ett enkelt sätt. Detta 

möjliggör koppling till befintliga investerings- och planeringsverktyg, där man utöver ekonomiska 

data också skulle kunna inkludera den miljömässiga prestandan. På så sätt skulle man vid till 

exempel planering av elnät samtidigt kunna bedöma ekonomiska och miljömässiga konsekvenser 

av olika val. Ett exempel på applikation som togs upp under ett möte i referensgruppen var att 

integrera det i EBR:s kostnadskatalog, som är ett verktyg att beräkna kostnader vid underhåll och 

investeringar i elnät. Hur detta kan göras har inte täckts inom ramen för detta projekt utan bör 

vidareutvecklas.  

För att skapa en fullständig bild av eldistributionens påverkan – från produktionen av elektricitet 

till leverans till slutkund - krävs också fler studier; av stamnätet, regionala nät och lokala nät. 

Dessa studier bör samordnas för att utnyttja erfarenheter på olika nivåer och att säkerställa att det 

går att koppla samman resultaten till en helhet.   

Resultatet från detta arbete ger en indikation på vilka delar i ett elnät som ger upphov till störst 

miljöpåverkan. Denna kunskap kan användas för att prioritera och driva förbättringsarbete i olika 

delar av värdekedjan, samt vid planering och investeringar. Detta kan underlättas genom att 

utveckla branschgemensamma kravställningar på leverantörer, till exempel avseende 

komponent/materialspecifik data, återvunnet material, etc.  
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Extended summary 
Background 

Since the first electricity grids, established just over hundred years ago, electricity has been a 

central part of the expansion and development of the society. Electricity is now used as an 

important commodity in the world and its demand increases. 

Environmental impact for the production of electricity is well explored. Assessment of the 

environmental impact of a power grid's distribution is not as explored and formalized. Several 

different aspects affect its environmental impact. This includes, inter alia, how the power grid is 

built, what it contains and how large the transmission losses are. 

About 20 years ago, Göteborg Energy Network (GENAB) conducted an assessment of how their 

urban electricity transmission network affected the environment. GENAB owns and manages the 

grid in Gothenburg (excluding Askim and the southern archipelago). They have about 250,000 

customers with a multi-thousand km long power grid, which is more than 90% underground. 

GENAB has requested an updated study that can create a new and enhanced understanding of its 

environmental impact. Much has happened since then, with increased understanding of how 

production of different materials affects the environment as well as major changes in which 

components the GENAB power grid consists of. 

In the last instance, environmental impact was assessed quantitatively through a so-called life cycle 

assessment (LCA). This method is also used at this time. LCA is a robust and well-used 

methodology for comparing and evaluating environmental impact quantitatively from a systemic 

and holistic perspective. LCA is standardized according to ISO 14040: 2006 [2] and ISO 14044: 2006 

[3]. LCA assesses the environmental impact of primary energy and material resource utilization as 

well as the emissions generated throughout the life cycle of a product or process. The life cycle 

usually includes the extraction of resources, material production, manufacturing, use and 

maintenance as well as waste management, through energy and material recycling or disposal. 

Purpose 

The project aims at conducting a life cycle assessment (LCA) for construction, operation and 

maintenance and final management of GENAB's grid, i.e. the focus is on power grids in the urban 

environment. This will result in: 

 A first general LCA model for calculating the environmental impact of electricity

distribution, as well as a framework for conducting life cycle assessment on power grids.

 Increased knowledge of environmental impacts for power grids in a lifecycle perspective,

including those parts of the grid that give rise to the greatest environmental impact. This

enables electricity companies to use the results in, for example, trade-offs and investments

in electricity grid infrastructure.

The study assesses the GENAB environmental impact on electricity distribution in its urban 

network. This is done for three so-called type customers, i.e. customers receiving low voltage 

electricity (0.4 kV), medium voltage (10 kV) and high voltage (130 kV). Calculations are based on 

an average for a 40-year period. 

The target audience for the results and this report is primarily distributors of electricity. 
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The basis can be applied in GENAB's activities and could be used continuously for investment 

decisions. 

Functional unit 

The functional unit is a reference unit for presenting the result and describing the system's 

function. The results of the study are related to the functional unit, which allows for comparison of 

results for different options, provided they fulfill the same function. 

Selected functional unit: 1 kWh power transmission for three different types of customers, low voltage (0.4 

kV), medium voltage (10 kV), high voltage (130 kV). 

Choosing power, for example, kW, as a functional unit may seem more appropriate for this kind of 

study. This is because the limitation in the network is the load and not primarily to transfer a 

certain amount of electricity. However, there are some important aspects that are not taken into 

account in such a choice. The transfer losses will not be included. In addition, the electricity and 

power transferred are directly connected. The amount of electricity supplied largely controls the 

power required in the system. 

System content and important assumptions 

A schematic overview of electricity distribution in GENAB's power grid can be seen in Figure A. 

Figure A - Schematic description of GENAB's electricity distribution network.. 

At the top of Figure A, electricity is produced, outside of GENAB's system boundary. It is then 

transferred from overhead networks to GENAB's mains through cables at the voltage level of 130 

kV. These are then routed to receiver stations whose main task is to redistribute or transform 

voltage of 130 kV to 10 kV. Subsequently, 10 kV electricity is transferred with cables to substations. 

Like receiving stations, the task of the substations is to redistribute or transform electricity, from 10 
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kV to 0.4 kV. The electricity is transferred with cables to cable cabinets where distribution is made 

to the customer. As Figure A above reveals, the end customer is present at all three voltage levels, 

which means that the distribution chain in some cases is shorter than described above. Transfers 

and distribution losses occur throughout the system but are not shown in the above figure. 

The power grid includes a variety of components and structures, the most important ones are 

described in more detail in chapter 3. For all of the above parts, environmental impacts are based 

on production, operation and maintenance as well as waste management.  

In order to calculate environmental impact for different voltage levels, it is necessary to define 

which buildings and components are included in each voltage level. Figure B below illustrates 

which parts belong to the respective voltage level. When a line crosses a box, it means that two 

voltage levels share the environmental impact, such as 10 kV and 0.4 kV for the buildings' 

environmental impact. 

Figure B - The distribution system's parts and their belongings for the respective voltage levels. 

However, in order to assess the environmental impact of electricity distribution per type customer 

at the respective voltage level, a distribution needs to be made, where the impact on the electricity 

grid as a whole is divided between type customers at different levels. Type customers at lower 

voltage levels are dependent on higher voltage levels, and therefore it is also reasonable that some 

of the environmental impacts of these networks are distributed to lower-level type customers. In 

chapter 4.3, this environmental impact is reported per transferred amount of electricity. 

Figure C - Principle of distributing environmental impact per type customer. 

Above Figure C provides a simplified description of the reasoning that, for example, 0.4 kV 

customers are dependent on components of the above voltage levels. It is therefore reasonable to 
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assume that 0.4 kV customers should bear some environmental impact of the overlying stress 

levels. Note that the image is only schematic and details of how the distribution is made are 

described in Appendix B. It is important to point out that this is only a possible distribution and 

that it can also be done in other ways, which affects the result. 

For long-life products, it is important in life cycle assessment to define the reference time of the 

system. The reference time defines the time period for which the environmental impact of the 

system is included. The reference period of the study is 40 years. This means that environmental 

impact due to construction, operation & maintenance and waste management within 40 years is 

included in the study. Many components and buildings will be used for more than 40 years. This 

means that environmental impact for all parts needs to be allocated for just 40 years. If the 

estimated life expectancy is for example 80 years, it allocates half of the environmental impact to 

the system. 

When conducting LCA, a choice is made of the environmental impact categories to be studied. To 

reflect different types of environmental impact, both categories covering emissions, materials and 

energy resources should be included. The environmental impact categories chosen for this study 

are found in Table A. 

Table A - Environmental impact categories chosen in the study. 

Environmental impact category Unit Reference 

GWP - Global Warming Potential g CO2 equivalents CML2001 – Jan. 2016 

EP - Eutrophication potential mg PO4
3- equivalents CML2001 - Jan. 2016 

AP - Acidification Potential mg SO2 equivalents CML2001 - Jan. 2016 

POCP - Photochemical ozone creation 

potential 

mg eten equivalents CML2001 - Jan. 2016 

Depletion of resources (fossil energy) MJ of lower heating value CML2001 - Jan. 2016 

A description of the categories and mechanisms that cause the impact is given in Appendix A. 

Thus, some types of environmental impact have not been included in the study, such as local 

impacts of noise and land use. This type of environmental impact is generally difficult to include in 

a life cycle assessment, partly due to difficulties in gathering relevant data and partly because of 

difficulties in assessing its impact in different parts of the life cycle. 

When resource usage in the form of materials is displayed, there is no sufficient method to show 

this. However, in order to provide an indication of resource usage, total amounts of some common 

input materials are used in the study. These are steel, aluminum and copper. 

Result 

1 Average environmental impact for the entire distribution system, per kWh. 

2 Total environmental impact per voltage level, 

a) total aggregated level

b) divided per subsystem.

3) Environmental impact per type customer, per kWh supplied electricity.

4) Sensitivity analysis for how environmental impacts on transmission losses are affected

depending on the choice of electricity mix.
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1) Average environmental impact for the entire distribution system

Table B below shows average environmental impacts for the entire distribution system, i.e. total 

environmental impact for the entire system divided by total amount of electricity transferred 

regardless of where the electricity is delivered. To give an initial overview of which parts of the 

system that contribute to the total result, a breakdown is given in power line, transformation and 

distribution and transfer losses. The first two parts are excluding transfer losses. Power line means all 

cables, transformation and distribution means other parts of the distribution system (buildings, 

receiver stations, power stations and cable cabinets) and transmission losses include losses of 

electricity in the distribution system. 

Table B - Average environmental impact for the entire distribution system and contributions per part of 

the system to the result. 

Environmental 

impact categories 

and materials 

Environmental 

Impact - All 

Voltage Levels 

Unit Of which 

Power line  

(%) 

Of which 

Transformation 

and Distribution 

(%) 

Of which 

Transfer 

losses (%) 

GWP - Global 

Warming Potential 

1,9 g CO2 eq./kWh 74 13 13 

EP - Eutrophication 

potential 

4,1 mg PO4 eq./kWh 20 2 78 

AP - Acidification 

Potential 

7,8 mg SO2 eq./kWh 84 14 2 

POCP - 

Photochemical 

ozone creation 

potential 

0,49 mg ethylene 

eq./kWh 

81 16 3 

Depletion of 

resources (fossil 

energy) 

0,02 MJ of lower 

heating value 

/kWh 

86 12 2 

Steel 8 680 ton steel 0 100 - 

Aluminium 18 610 ton aluminium 96 4 - 

Coppar 5 809 ton coppar 78 22 - 

From the above table there are some interesting observations that can be made and are listed 

below. 

- For the environmental impact categories included, power line is the primarily contributor to

the environmental impacts with one exception. It is eutrophication where transfer losses

make the biggest contribution. To cover the transfer losses, Vattenfall's hydroelectric

electricity has been purchased and their EPD [7] has been used as a basis for the result. The

major impact of hydroelectric power on eutrophication is due to the fact that at elevated

levels of water nutrients leaks from the soil, but also because carbon in the soil reacts with

oxygen in the water.

- Large amounts of steel, aluminum and copper are used in the distribution system. Steel is

mainly used in transformation and distribution, for example in buildings. Copper and

aluminum are common conductor materials and are therefore used in the cables. However,

it should be noted that the use of materials is to be spread over the entire electricity

distribution throughout the 40-year calculation period.
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2) Environmental impact per voltage level

The environmental impact is divided into the different voltage levels according to the parts of the 

distribution system, see Figure B. In short, it is thus possible to identify which voltage level that is 

relevant for each part of the distribution system. For example, 130 kV cables belong to the voltage 

level of 130 kV etc. 

a) Aggregated level

Table C below shows total environmental impacts aggregated for the various levels of voltage, 

over the 40-year period. Note that this result is not related to the functional unit (per kWh). 

Table C - Environmental impact per voltage level during the 40-year period. 

Voltage level 

Environmental impact 

categories and materials 

130 kV 10 kV 0,4 kV Unit 

GWP - Global Warming 

Potential 

17 442 147 735 236 513 ton CO2 eq. 

EP - Eutrophication 

potential 

51 311 507 ton PO4 eq. 

AP - Acidification Potential 53 596 1 001 ton SO2 eq. 

POCP - Photochemical 

ozone creation potential 

3 37 63 ton eten eq. 

Depletion of resources 

(fossil energy) 

187 1 796 2 892 TJ of lower heating value 

Steel 330 2 786 5 564 ton Steel 

Aluminium 488 6 961 11 161 ton Aluminium 

Coppar 350 1 963 3 496 ton Coppar 

In the above table it can be observed that: 

- Throughout the above table, the result is increased with a reduced voltage level. This is

due to the need for more components for lower voltage levels, which can be explained by

the distribution system being branched as a tree structure to a large number of low voltage

customers.

b) Divided per subsystem.

In order to give a better picture of what has a major or minor environmental impact on the various 

voltage levels, the results in this part is shown from the above paragraph divided by subsystems. 

This is done in accordance to the breakdown in Figure B. In addition, transfer losses and passenger 

transport of GENAB are reported separately. To facilitate interpretation see Tabell 22 in Chapter 

4.2.2. 

Chapter 4.2.2  shows the division of all three voltage levels, but in Figure D below only 0.4 kV is 

presented, which is representative of the others. This is shown as a percentage of total impact per 

voltage level. The data from the the graphs can be found in Appendix E. 
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Figure D – Subsystem contribution to impact of 0.4 kV level, as a percentage of total impact per voltage 

level. 

In the above figure, it can be identified that: 

- The effects of eutrophication are high from the transfer losses.

- Cables have a big impact on the result.

As the cables have a major impact on the results, they are examined more carefully. This is done in 

Figure E below with an example where cable level 0.4 kV is further divided by the climate impact 

as the parameter. 
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Figure E - Breakdown of cable level 0.4 kV with climatic impact as a percentage of total impact per voltage 

level  

As shown in the figure above, the cable production contributes about 70% of the climate impact. 

Manufacturing includes all steps until the cable is delivered to the site for excavation. Figure F 

below shows a further breakdown for the production of cable for 0.4 kV. That is, the left-most bar 

in the above figure is further divided into the following figure.  

Figure F - Climate impact from the various parts in 0.4 kV cable production. 

As shown in Figure F above, the impact of aluminum extraction and production is almost 

dominant, mainly due to very energy-intensive processes for extracting virgin aluminum. The 

recycling process for aluminum is much less energy intensive and therefore it would be an energy-

saving measure to ensure that recycled aluminum is in components, such as cables purchased. 

3) Environmental impact per type customer

Unlike the result in the previous section, the aspect is considered that the lower voltage levels 

depend on distribution and transformation from the higher voltage levels. 
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Aggregated level 

Table D below presents the results for the different types of customers, per kWh. 

Table D - Environmental impact per type customer. 

Type customer 

Environmental impact 

categories and materials 

130 kV 10 kV 0,4 kV Unit 

GWP - Global Warming 

Potential 

0,08 1,0 4,2 g CO2 eq./kWh 

EP - Eutrophication potential 0,24 2,1 9,3 mg PO4 eq./kWh 

AP - Acidification Potential 0,25 3,7 17 mg SO2 eq./kWh 

POCP - Photochemical ozone 

creation potential 

0,02 0,23 1,1 mg eten eq./kWh 

Depletion of resources (fossil 

energy) 

0,001 0,01 0,05 MJ of lower heating 

value/kWh 

Steel 0,002 0,02 0,09 g Steel/kWh 

Aluminium 0,002 0,04 0,19 g Aluminium/kWh 

Coppar 0,002 0,01 0,06 g Coppar/kWh 

In the above table it can be studied that: 

- For all categories, the result increases with a reduced voltage level. The differences

between them are also large. This is due to that low voltage customers must carry

upstream impact on distribution.

- If the table above is compared with Table B, spread differs depending on the type of

customer compared to the average impact.

4) Sensitivity analysis

An important aspect of the above results is the transfer losses. The electricity to cover the transfer 

losses in the above results is entirely based on hydropower, which generally has a low 

environmental impact relative to producing electricity from many other energy sources. This 

aspect is considered to be a major risk of changing the result. That is, concluding that the 

probability that GENAB buys a different electricity mix in the future than 100% hydroelectric 

power and the consequence of switching to other types of energy, which results in changed 

environmental impact. In the sensitivity analysis, the hydropower-based electricity is replaced by 

an average European production mix. This is done to get a worst case for the transmission losses in 

the result while showing the distribution of results depending on the choices made when electricity 

is purchased to cover transfer losses. See Appendix D for which production sources are behind the 

electricity mixes. 
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Figure G - The climate impact of the electricity network in comparison with the impact of transfer losses 

on two different power generation mixes. 

Figure G above provides an initial insight into how the choice of electricity mix to cover transfer 

losses affects the results of one of the environmental impact categories in the study, climate impact. 

The left-hand bar shows the climate impact per kWh excluding the transfer losses. The bar in the 

middle shows the climate impact according to the electricity GENAB buys. The right bar shows the 

climate impact of the European production mix. The total climate impact on the electricity grid is 

thus obtained by adding the left-hand bar with one of the others. For the climate impact, the choice 

of electricity mix plays a very important role. For further details on the sensitivity analysis, see 

chapter 4.4. 

Discussion 

In a life cycle assessment, an important part of the study is to interpret the result and its relation to 

the study's goals and scope in order to draw conclusions and possibly make recommendations. 

This chapter aims to discuss this. 

Included and excluded parts 

An important aspect to which extent the components of the distribution network have been taken 

into account in the study. In essence, the study is based on a forward-looking perspective where 

the components in question will represent how the distribution system looks over a 40-year period. 

Making a life cycle assessment where all parts of the distribution network are included is very 

challenging, requiring a lot of resources. 

In order to carry out the study, delimitations were made of which parts were included. In 

consultation with GENAB, these parts have been selected and presented in detail in Chapter 3. The 

main parts excluded are presented in the same chapter. The focus was to include what is likely to 

give the largest environmental impact. It has been estimated that other parts have a slight impact 

in comparison with the impact on the parts included. The effect of this is that the environmental 

impact in this study for the entire distribution system will be lower than the actual impact because 

components have been omitted. 

In order to compensate for this, conservative assumptions have been made, that is, assumptions 

that make the impact higher than it is likely to be. An example of this is that all input materials 
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(such as copper, aluminum) are derived from virgin sources and are not produced from recycled 

processes. The report identifies that large amounts of aluminum are used in the electricity 

distribution system. There are major differences in energy use if aluminum that comes from virgin 

sources or recycled sources. This is a very important aspect to keep in mind and a measure to 

reduce the environmental impact of the distribution system is to ensure that components contain a 

large proportion of recycled aluminum. Claiming towards suppliers can be an important tool to 

make use of. 

From electricity is generated until it reaches GENAB's network, a significant transfer occurs. This 

means that overhead networks in the distribution system would need to be included to provide a 

comprehensive picture of the distribution. In this way, a more fair picture can also be given by the 

impact of distribution in comparison to the environmental impact of electricity generation. 

Breakdown of environmental impact per type customer 

The study presents the results in three different ways; average, per voltage level and per type 

customer. The latter two results contain uncertainties because it is due to boundaries between 

voltage levels in the system. Therefore, in order to avoid these uncertainties, the average result 

presented in chapter 4.1 and the sensitivity analysis in chapter 4.4.1 should also be considered. This 

results from the total environmental impact of the entire distribution system being summed up and 

then divided by the total amount of electricity transferred. It should therefore be seen as an average 

result that is independent of the voltage level of environmental impact. 

As previously described, the result per voltage level means that the environmental impact of the 

system is based on where it actually occurs, see Figure B. This is also combined with the result per 

type customer to identify the environmental impact per transferred amount of electricity. In this 

result, the basic assumption is that customers at a low voltage level are dependent on 

transformation and transmission at a high voltage level. This means that certain environmental 

impacts from overvoltage levels will be allocated to the low voltage network. The amount of 

specific environmental impact (per kWh) depends on how much electricity is transferred to the 

different type customers. For example, if a very small proportion of electricity is distributed to 130 

kV customers in relation to what is distributed to 0.4 kV customers, the 130 kV customer should 

carry a small portion of the 130 kV network's environmental impact. There are probably several 

parameters that can be included when the distribution of environmental impact is done. In this 

study, however, only the distribution of the amount of electricity has been made as the key factor 

for the allocation, see Appendix B for details. 

Lifetime 

According to GENAB, there is a large spread of how long the same type of component holds. To 

give a transparent picture of this, the assumptions for the life expectancy of the main components 

and buildings as included in the study in Appendix C. It should be emphasized that this is the 

average life expectancy because it is believed to be widely spread for the same type of component. 

Data selection 

Data selection is a crucial aspect of a life cycle assessment. The data should be relevant and reliable 

for the purpose for which it is used. For example, specific environmental product declarations for 

products used in the system are more specific than if other approaches are used to assess 

environmental impact. An important aspect for GENAB is to further build up their knowledge 

about the environmental impact of their business by collecting and claiming environmental 
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product declarations for the products they buy. This makes the model for assessing the 

environmental impact of the network becoming more relevant and reliable. 

Electricity mix and transmission losses 

The transfer losses are an important part of the study's results and major focus should be on 

reducing the environmental impact of the distribution system. It is also a major focus on GENAB's 

business as it has a bearing on both the environment and the economy. It is not clear which mix of 

electricity that should be used to calculate the transfer losses. When electricity is produced from 

different sources (such as nuclear, hydropower, household waste), it also comes with different 

environmental impacts. Therefore, as environmental impact on transfer losses is assumed to be as 

large as the production of electricity, the choice of electricity mix will be important for the outcome 

of the environmental impact. At present, GENAB purchases electricity certified according to Bra 

Miljöval to compensate for the electricity that is being lost in the distribution system. In Chapters 

4.1 – 4.3, the environmental impact of transfer losses is based on Bra Miljöval. This selection shows 

the current situation. It is also important to show the impact perspective where the environmental 

impact of transmission losses is based on the European production mix. Because the electrical 

system in major parts of Europe is connected, the consequence is that another system cannot use 

electricity certified according to Bra Miljöval. It also gives the result a breadth between the current 

situation and an impact perspective that can be interpreted as a worst case. This is shown in 

chapter 4.4. An important lesson that can be learned is how much the environmental impact may 

be changed if Bra Miljöval is replaced. A choice that can be made but not included in the report is to 

use Swedish production mix of electricity to assess the environmental impact of the transmission 

losses. However, this environmental impact is assumed to be in the lower part of the range 

between electricity from Bra Miljöval and European production mix. 

The transfer losses occur mainly in the transformation (between different voltage levels) and in the 

transmission (cables). For transformation, it is a profitable investment according to GENAB to 

replace old transformers with the modern ones with lower transformation losses. For transmission, 

there is an interesting aspect that, depending on choice, can lead to a suboptimization. A coarser 

cable generally generates lower transmission losses according to GENAB. At the same time, a 

larger cable may require more natural resources at its production. This is something that may need 

to be investigated in order to buy cables with both low environmental impact and low 

transmission losses. 

Land use 

An important environmental aspect not taken into account is land use for the distribution network. 

Collecting land use data is often difficult and assessing environmental impacts of land use is often 

very challenging. GENAB has stated that a major barrier is to make changes in the network as it 

may require, for example, cables to be picked up or needed to be retracted. 

The vacant space in Gothenburg is also very limited, which means that, for example, new buildings 

that are needed in the grid will be difficult to get permission to build. Due to the limitations in 

space, it is difficult, for example, to draw cables the shortest possible path which requires more 

cable to be produced as well as digging down generating increased transmission losses. 

Application of the model and the result 

Part of the goal of the report is that it can be applied by GENAB in their operations, for continuous 

improvement work, as well as in planning and investing. The report describes how different parts 
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of the distribution system give rise to different types of environmental impact and how different 

method choices influence the outcome. The model that has been developed can be used in, for 

example, improvement work and investment decisions for different choices and changes in the 

electricity grid. However, additions and modifications to the model will need to be made because 

the scope of the study has only been to create a first model. 

The model built in this study is designed to be applied to urban networks for the transmission of 

electricity. GENAB's city network has a specific characteristic that may differ from others. The 

model may therefore need to be developed to be applicable to other urban networks. Overlying 

networks that are not included in the study may also be interesting to investigate to get the full 

picture of the electricity distribution system. A further step is to develop the model to apply it to 

the distribution of heat in urban networks and possibly also to urban gas grid for natural gas or 

other energy gas. 

An important reason for the study is to increase awareness of the environmental impact of 

electricity distribution. In other contexts, the focus is often on environmental impact from the 

production of electricity. 

Conclusions 

 The choice of electricity mix to compensate for transfer losses has a major impact on the

result.

 Cables account for a large part of the environmental impact of the power grid. Here, virgin

aluminum gives a big contribution. However, there is a great potential for lower impact by

ensuring that recycled aluminum is used in the components.

 The environmental impact is generally higher per transmitted kWh, the lower the voltage

level is, which is mainly due to:

o A very large amount of components, especially cables, are required at low voltage

levels.

o Lower voltage levels depend on transmission and transformation from overlying

levels, which means that low voltage customers must bear a part of environmental

impact from overhead voltage levels.

 The distribution in the city network is only part of the transmission, and overhead

networks should be studied to provide the full picture of distribution - from production to

electricity usage.

 Industry-wide standards also need to be developed to jointly calculate the environmental

impact of electricity distribution.

Recommendations for future work 

This study is a first step in describing how to calculate the environmental impact of electricity 

distribution. However, in order to ensure usability, representativeness and comparability, there is a 

need for continued harmonization and consensus in the industry regarding these types of 

calculations, such as what should be included and what can be excluded from the calculation, how 

parts can / should be modeled; such as assumptions about material recycling, which electrical mix 

should be chosen to model the impact of transfer losses, etc. There is also a need for common 

general data that can be used to model environmental impact on parts of the system. 
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Results and data should also be modularized for easy use. This makes it possible to link to existing 

investment and planning tools, where, in addition to economic data, it could also include the 

environmental performance. Thus, for example, planning of power grids could simultaneously 

assess the economic and environmental consequences of different choices. An example of 

application raised during a meeting of the reference group was to integrate it into the EBR cost 

catalog, which is a tool for calculating maintenance and investment costs in power grids. How this 

can be done has not been covered within this project but should be further developed. 

In order to create a complete picture of the impact of electricity distribution - from the production 

of electricity to delivery to the end customer - more studies are also required; of the grid, regional 

networks and local networks. These studies should be coordinated to utilize experiences at 

different levels and to ensure that the results can be combined to a whole. 

The result of this work gives an indication of which parts of a power grid are the biggest 

environmental impact. This knowledge can be used to prioritize and drive improvement work in 

different parts of the value chain, as well as in planning and investing. This can be facilitated by 

developing industry-wide requirements for suppliers, such as component / material-specific data, 

recycled materials, etc. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Elektricitet har sedan de första elnäten anlades för drygt hundra år sedan varit en central del i 

utbyggnaden och utvecklingen av samhället. Elektricitet används nu som en viktig insatsvara över 

hela världen och dess efterfrågan ökar. En viktig aspekt vid produktion av elektricitet är hur stor 

andel av den primära energin2 som kan omvandlas till elektricitet. På liknande sätt är en viktig 

aspekt vid distribution av elektricitet, hur stor andel producerad elektricitet som når slutkunden. 

Elektricitet som producerats men inte når slutkunden brukar benämnas som överföringsförlust. 

När elnätet började byggas ut var överföringsförlusterna stora och kraftverken placerades nära 

slutkunden. Sedan dess har den likströmsbaserade överföringen övergått till trefas växelström och 

därmed har kraftöverföring kunnat ske över längre sträckor. Kraftöverföringen har historiskt sett 

skett via luftburna kablar, men under de senaste årtiondena har trenden varit att gräva ned 

kablarna i marken. Anledningarna till detta är främst att skydda nätet mot störningar från yttre 

påverkan samt frigöra mera utrymme, främst i stadsmiljöer. 

En ökad produktion av elektricitet innebär ofta ökad miljöpåverkan. Det samma är dock inte alltid 

fallet för distribution av elektricitet. Den största begränsningen för distributionen är effektens 

storlek, vilket också nätet dimensioneras efter. Det blir därför viktigt att bygga nätet effektivt samt 

att främja en jämnare effektfördelning över tid på nätet. Detta kan bidra till en lägre miljöpåverkan 

för eldistribution.  

Miljöpåverkan för produktionen av elektricitet är väl utforskad. För de flesta länder går det enkelt 

att beräkna olika typer av miljöpåverkan (till exempel klimatpåverkan eller försurning) genom att 

veta hur elektriciteten har producerats i landet. Statistik för detta går att få tillgång till via IEA 

(International Energy Agency) som årligen samlar in statistiken [1]. Med detta tillvägagångsätt går 

det att beräkna miljöpåverkan för produktion av elektricitet med olika ursprung. Bedömning av 

miljöpåverkan för ett elnäts distribution är inte lika utforskat och formaliserat. Flera olika aspekter 

påverkar dess miljöpåverkan. Det innefattar bland annat hur elnätet är uppbyggt, vad det 

innehåller och hur stora överföringsförlusterna är. Det finns få publika studier kring miljöpåverkan 

från eldistribution eftersom fokus ofta är produktionen av elektricitet.    

För ungefär 20 år sedan utförde Göteborg Energi Nät3 en bedömning av hur deras stadsnät för 

överföring av elektricitet påverkade miljön. GENAB har efterfrågat en uppdaterad studie som kan 

skapa en ny och utökad förståelse för dess miljöpåverkan. Mycket har hänt sedan dess, med bland 

annat ökad förståelse för hur produktion av olika material påverkar miljön samt stora förändringar 

av vilka komponenter som GENAB:s elnät består av.  

Vid förra tillfället bedömdes miljöpåverkan kvantitativt genom så kallad livscykelanalys (LCA). 

Denna metod används även vid detta tillfälle. LCA är en robust och välanvänd metodik för att 

jämföra och utvärdera miljöpåverkan kvantitativt från ett system- och helhetsperspektiv. LCA är 

standardiserad enligt bland annat ISO 14040:2006 [2] and ISO 14044:2006 [3]. I LCA bedöms 

2 Energi från naturen som omvandlas till annan form av energi. 
3 I fortsättningen av denna rapport benämnd med dess förkortning GENAB. 
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miljöpåverkan från primär energi- och materialresursanvändning samt de utsläpp som genereras 

under hela livscykeln av en produkt eller process. Livscykeln inkluderar vanligtvis utvinning av 

resurser, materialproduktion, tillverkning, användning och underhåll samt avfallshantering, 

genom energi- och materialåtervinning eller deponering.  

1.2 Projektets syfte 
Projektet syftar till att genomföra en livscykelanalys(LCA) för byggnation, drift och underhåll samt 

sluthantering av GENAB:s elnät, det vill säga fokus är på elnät i stadsmiljö. Detta ska resultera i:  

 En första generell LCA modell för beräkning av miljöpåverkan för eldistribution, samt ett

ramverk för hur livscykelanalys på elnät kan genomföras.

 Ökad kunskap om miljöpåverkan för elnät i ett livscykelperspektiv, inklusive vilka delar i

elnätet som ger upphov till störst miljöpåverkan. Detta möjliggör för elnätsbolag att

använda resultaten vid till exempel avvägningar och investeringar i elnätsinfrastruktur.

Målgruppen för resultatet och denna rapport är därmed främst distributörer av elektricitet. 

Projektet har genomförts i samarbete med GENAB som äger och förvaltar elnätet i Göteborg 

(exklusive Askim och södra skärgården). De har ungefär 250 000 kunder med ett flera tusen km 

långt elnät som till över 90 % är beläget under jord. 

1.3 Läsanvisning till rapporten 
Rapporten innehåller följande kapitel. 

Kapitel 1 – Introduktion 

Kapitel 2 – Mål & Omfattning 

Kapitel 3 – Beskrivning och data för GENAB:s elnät 

Kapitel 4 – Resultat 

Kapitel 5 – Diskussion 

Kapitel 6 – Slutsatser 

I nästa kapitel beskrivs studiens mål och omfattning där GENAB.s elnät beskrivs. I kapitel 4 

presenteras miljöpåverkan för eldistribution i GENAB:s nät. Därefter följer en diskussion i kapitel 5 

med påföljande slutsatser som kan dras från studien i kapitel 6.  
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2 Mål & Omfattning 
Första steget i en livscykelanalys (LCA) är att bestämma dess mål och omfattning. För att förstå 

LCA:n och dess resultat är det avgörande att projektets mål och omfattning är tydliga och 

väldefinierade.  

Målet med studien är att bedöma GENAB:s miljöpåverkan avseende eldistribution i dess stadsnät. 

Detta görs för tre stycken så kallad typkunder, det vill säga kunder som erhåller elektricitet på 

lågspänning (0,4 kV), mellanspänning (10 kV) och högspänning (130 kV). Beräkningar görs sedan 

utifrån ett genomsnitt för en 40-årsperiod.  

Underlaget ska kunna tillämpas i GENAB:s verksamhet och ska kontinuerligt kunna användas vid 

till exempel investeringsbeslut.  

Målet är även att modellen som resultaten baseras på ska komma till användning och kunna 

vidareutvecklas för distributörer av elektricitet beroende på aktörernas behov.  

2.1 Omfattning 
Studiens omfattning beskrivs i detta kapitel och i denna del ingår funktionell enhet, systemgränser, 

avgränsningar, antaganden, val av miljöpåverkanskategorier samt granskning av studien.  

2.1.1 Funktionell enhet 
Den funktionella enheten är en referensenhet för att presentera resultatet och beskriva systemets 

funktion. Studiens resultat relateras till den funktionella enheten vilket ger möjlighet att jämföra 

resultat för olika alternativ förutsatt att de uppfyller samma funktion.  

Vald funktionell enhet: 1 kWh överförd elektricitet för tre olika typkunder, lågspänning (0.4 kV), 

mellanspänning (10 kV), högspänning (130 kV). 

Att välja effekt, i till exempel kW, som funktionell enhet kan tyckas mera ändamålsenligt för denna 

typ av studie. Det eftersom begränsningen i nätet är dess belastning och inte främst att överföra en 

viss mängd elektricitet. Det finns dock några viktiga aspekter som inte beaktas vid ett sådant val. 

Överföringsförlusterna kommer inte kunna inkluderas. Dessutom är överförd elektricitet och effekt 

direkt kopplade. Mängden levererad elektricitet styr till stor del den effekt som krävs i systemet.  

Det är viktigt att poängtera att det är systemspänningen som avses: 130, 10 respektive 0,4 kV. 

Denna används konsekvent genom rapporten även om märkspänningen för komponenter kan vara 

högre, till exempel 145, 12 samt 1 kV.  

2.1.2 Systeminnehåll och systemgränser 
Systemet som studeras är GENAB:s stadsnät för elektricitet. Nätet de äger sträcker sig inom 

Göteborgsområdet med ungefär 250 000 kunder.  
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I den här studien delas elnätet upp baserat på tre olika typkunder, lågspänning (0,4 kV), 

mellanspänning (10 kV) och högspänning (130 kV). En schematisk översikt av eldistribution i 

GENAB:s elnät kan ses i nedan Figur 1. 

Figur 1 – Schematisk beskrivning av GENAB:s nät för eldistribution. 

Längst upp i Figur 1 produceras elektriciteten, utanför GENAB:s systemgräns. Den överförs sedan 

från överliggande nät till GENAB:s elnät genom kablar på spänningsnivån 130 kV. Dessa leds 

sedan till mottagarstationer vars huvuduppgift är att omfördela eller transformera spänning av 

130 kV till 10 kV. Därefter överförs 10 kV elektricitet med kablar till nätstationer. Likt 

mottagarstationer, är nätstationernas uppgift att omfördela eller transformera elektricitet, från 

10 kV till 0,4 kV. Elektriciteten överförs med kablar till kabelskåp där fördelning sker för vidare 

distribution till kund. Som Figur 1 ovan avslöjar finns slutkunden på alla tre spänningsnivåer, 

vilket innebär att distributionskedjan i vissa fall är kortare än ovan beskrivet. Transporter och 

distributionsförluster sker genom hela systemet men visas inte i ovan figur.   

I elnätet ingår en mängd olika komponenter och byggnadsverk, de viktigaste beskrivs mera 

ingående i kapitel 3. För samtliga av ovanstående delar baseras miljöpåverkan på produktion, drift 

& underhåll samt avfallshantering. I de fall någon av dessa inte inkluderas beskrivs det i rapporten 

samt de delar som inte inkluderats i studien återfinns i kapitel 3.5.  

2.1.2.1 Inkluderade delar av distributionssystemet 
I studien studeras enbart de delar som ägs av GENAB och som ingår i deras nät för överföring av 

elektricitet. Fokus i studien är att inkludera komponenter och byggnader som bedöms ge störst 

bidrag till de olika sorters miljöpåverkan som inkluderas i studien. Detta urval har gjorts i samråd 

med GENAB. Distributionskedjan fram till GENAB:s elnät på 130 kV inkluderas inte (det vill säga 

överliggande nät).  

Ambitionen är att ha en framåtblickande bild av distributionssystemet för elektricitet med 

avseende på ingående komponenter och framtida utbyggnad. I dagsläget används en del äldre 
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komponenter vilka kommer att ersättas, och de kommer därmed att vara i drift under en 

begränsad tid framöver. Fokus blir därför att i modellen byta ut dessa delar och ersätta dem med 

delar som avses användas under majoriteten av denna studies tidsram på 40 år (se stycket om 

referenstid) nedan.  

Dessutom kommer nätet att behöva ytterligare komponenter inom de kommande 40 åren vilket 

också beaktats i modellen. Därför avspeglar de data som visas i kapitel 3 inte helt GENAB:s 

nuvarande distributionssystem för elektricitet. Ett viktigt användningsområde för studien är att 

bedöma hur investeringar i distributionssystemet kan komma att påverka resultatet. Det innebär 

att modellen inte bör vara allt för framåtblickande eftersom studiens resultat då skulle inkludera 

kommande investeringar i komponenter och byggnader.   

2.1.2.2 Exkluderade delar av distributionssystemet 
Komponenter eller byggnadsverk som exkluderas från studien beskrivs i kapitel 3.5. De är 

exkluderade antingen på grund av att komponenten eller byggnadsverket inom kort är på väg att 

försvinna från elnätet, att dess påverkan bedöms vara försumbar eller att miljöpåverkan är svår att 

bedöma.  

2.1.2.3 Noggrannhet av resultat 
I studien är fokus att inkludera de delar av distributionssystemet för elektricitet som bedöms ge 

störst bidrag till miljöpåverkan. Därigenom blir det ett antal komponenter som inte täcks i studien 

(se de viktigaste i kapitel 3.5). Då alla komponenter inte inkluderas blir resultatet för studien lägre 

än det ”verkliga” resultatet.  

För att i viss mån kompensera för detta har ett konservativt antagande gjorts för produktionen av 

råmaterialen; där enbart virgina material antas användas i systemet. För virgina material 

inkluderas miljöpåverkan för hela kedjan från utvinning av resurs, förädling och produktion av 

materialet. I verkligheten används även återvunnet material som generellt har lägre miljöpåverkan. 

2.1.3 Viktiga antaganden och metodval 

2.1.3.1 Överföringsförluster 
Produktionen av elektricitet ingår inte i studien, men i distributionen sker förluster på ett flertal 

ställen, till exempel i kablarna eller vid transformering mellan olika spänningsnivåer. 

Miljöpåverkan för förlusterna står i direkt proportion till miljöpåverkan för att producera 

elektriciteten. De förluster som sker i GENAB:s nät inkluderas i studien. Däremot exkluderas 

förluster som sker tidigare i distributionskedjan, innan de når GENAB:s elnät vid 130 kV.  

Resultaten i kapitel 4 visar på att överföringsförlusterna utgör en betydande del av miljöpåverkan 

för eldistribution. Det är därför viktigt att miljöpåverkan för elektriciteten är väl avvägt. Det finns 

flera aspekter som gör detta val komplext. Elektricitet kan produceras från olika källor, till exempel 

vattenkraft, kärnkraft, olja vilka också ger mycket olika miljöavtryck. Eftersom studiens referenstid 

är 40 år skulle ett framåtblickande scenario vara önskvärt. Det är dock mycket svårt att veta hur en 

framtida produktionsmix ser ut samt hur miljöpåverkan för de olika källornas kan förändras.  

Ytterligare en aspekt är om man ska använda ett konsekvensperspektiv eller bokföringsperspektiv 

vid modellering av påverkan, det vill säga huruvida elektriciteten producerats på marginalen eller 

om en genomsnittlig mix ska användas som referens. Elektricitet producerad på marginalen kan 

liknas vid produktion av en extra enhet till systemet. Vanligvis antas att denna produceras av de 
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energikällor som typiskt används vid produktionstoppar, som till exempel naturgas eller olja. 

Medan den genomsnittliga svenska produktionsmixen till största delen produceras från förnybara 

källor och kärnkraft. Klimatpåverkan för el producerad av naturgas är ungefär 500 g CO2 

ekvivalenter per kWh. medan påverkan för genomsnittlig svensk produktionsmixen är ungefär 

40 g CO2 ekvivalenter per kWh. Val av elektricitetsmix för överföringsförlusterna har därmed en 

mycket stor effekt på resultatet. 

För att täcka överföringsförlusterna köper GENAB i nuläget in elektricitet certifierad enligt Bra 

Miljöval. Den elektriciteten är producerad från enbart vattenkraft, se Appendix D. Den används för 

att presentera resultatet för överföringsförlusterna i samtliga delar förutom i känslighetsanalysen i 

kapitel 4.4. Där appliceras den europeiska produktionsmixen, se Appendix D.  

2.1.3.2 Indelning av distributionssystemet i respektive spänningsnivå 
För att kunna beräkna miljöpåverkan för olika spänningsnivåer behöver det definieras vilka 

byggnader och komponenter som ingår i varje spänningsnivå. I Figur 1 ovan beskrivs översiktligt 

de delar av distributionssystemet som ingår (detaljerad beskrivning finns i kapitel 3). I Figur 2 

illustreras vilka delar som tillhör respektive spänningsnivå. Detta beskrivs också i kortare 

punktlistor för varje spänningsnivå nedan.  

Figur 2 – Distributionssystemets delar och dess tillhörighet för respektive spänningsnivå. 

130 kV:  

- 130 kV kabel, kabelskyddsprodukt och styrkabel

- 130 kV ställverk i mottagarstation

- Hälften av påverkan för byggnaderna och bergrummen för mottagarstationerna

- Transporter

- Överföringsförluster på 130 kV nivån

10 kV 

- Hälften av påverkan för byggnaderna och bergrummen för mottagarstationerna

- 10 kV ställverk i mottagarstation

- 10 kV kabel, kabelskyddsprodukt, styrkabel

- 10 kV ställverk i nätstation
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- Hälften av påverkan för byggnaderna för nätstationerna

- Transporter

- Överföringsförluster på 10 kV nivån

0,4 kV 

- Hälften av påverkan för byggnaderna för nätstationerna

- 0,4 kV ställverk i nätstationerna

- 10 kV kabel, kabelskyddsprodukt, styrkabel

- Kabelskåp

- Transporter

- Överföringsförluster på 0,4 kV nivån

I de flesta fall är indelningen intuitiv, som till exempel att miljöpåverkan för respektive kabel och 

ställverk ingår i den spänningsnivån de tillhör. Miljöpåverkan för byggnader, som innehåller 

komponenter för två spänningsnivåer, behöver dock delas. Här görs antagandet att den högre och 

den lägre spänningsnivån delar lika på miljöpåverkan.  

2.1.3.3 Fördelning av miljöpåverkan per typkund 
I föregående stycke beskrivs hur distributionssystemets delar delas in i respektive spänningsnivå, 

0,4 kV, 10 kV och 130 kV. Därefter kan miljöpåverkan identifieras för de tre olika 

spänningsnivåerna. I resultatet i kapitel 4.2 presenteras total miljöpåverkan baserat på ovan 

beskrivna indelning i olika spänningsnivåer. 

För att bedöma miljöpåverkan för eldistribution per typkund på respektive spänningsnivå behöver 

dock en fördelning göras, där påverkan för elnätet som helhet fördelas mellan typkunder på olika 

nivåer. Typkunder på lägre spänningsnivåer är beroende av högre spänningsnivåers nät, och 

därmed är det också rimligt att en del av miljöpåverkan för dessa nät fördelas till typkunder på 

lägre nivåer. I kapitel 4.3 redovisas denna miljöpåverkan per överförd mängd elektricitet.  

Figur 3 – Princip för att fördela miljöpåverkan per typkund. 

Ovan Figur 3 ger en förenklad beskrivning av resonemanget att till exempel 0,4 kV kunder är 

beroende av komponenter på ovanliggande spänningsnivåer. Det är därför rimligt att anta att de 

också ska bära en del ovanliggande spänningsnivåers miljöpåverkan. Observera att bilden enbart 

är schematisk och detaljer för hur fördelningen görs beskrivs i Appendix B. Det är viktigt att 

poängtera att detta är endast en möjlig fördelning och att det också kan göras på andra sätt, vilket 

påverkar resultatet.  
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2.1.3.4 Referenstid 
För produkter med lång livslängd är det viktigt i livscykelanalys att definiera referenstiden för 

systemet. Referenstiden definierar under vilken tidsrymd som miljöpåverkan för systemet 

inkluderas.  

Referenstiden för studien är 40 år. Det innebär att miljöpåverkan på grund av byggnation, drift & 

underhåll och avfallhantering inom 40 år4 inkluderas i studien. Många komponenter och 

byggnader kommer att användas längre än 40 år. Det innebär att miljöpåverkan för alla delar 

behöver allokeras till just 40 år. Är uppskattad livslängd till exempel 80 år allokeras hälften av 

miljöpåverkan till systemet.  

40 år är en relativt lång tidshorisont och det är svårt att veta hur elnätet ser ut då. Det är också 

svårt att uppskatta livslängden för komponenter och byggnadsverk i elnätet. I Appendix C 

återfinns en lista över de viktigaste komponenterna och byggnader som ingår med en 

uppskattning av dess livslängd. Det är dock viktigt att påpeka att detta är generella antaganden 

och att resultat för studien påverkas om livslängderna antas längre eller kortare. I många fall gäller 

att för längre livslängder blir miljöpåverkan lägre och tvärt om för kortare livslängder. Detta är 

dock inte ett generellt antagande vilket beskrivs i kapitel 5. 

2.1.4 Val av miljöpåverkanskategorier 
När en livscykelanalys genomförs görs ett val av vilka miljöpåverkanskategorier som ska studeras. 

För att återspegla olika typer av miljöpåverkan bör såväl kategorier som täcker emissioner, 

materialresurser och energiresurser inkluderas. De miljöpåverkanskategorier som valts för denna 

studie i finns i Tabell 1. Valet baseras på de kategorier som normalt är relevanta att inkludera och 

där det också finns ett bra dataunderlag.  

Tabell 1 – Miljöpåverkanskategorier som valts i studien. 

Miljöpåverkanskategori Enhet Referens 

Klimatpåverkan  

(GWP - Global Warming Potential) 

g CO2 ekvivalenter CML2001 – Jan. 2016 

Övergödning/Eutrofiering  

(EP  -Eutrophication potential) 

mg PO4
3- ekvivalenter CML2001 - Jan. 2016 

Försurning  

(AP - Acidification Potential) 

mg SO2 ekvivalenter CML2001 - Jan. 2016 

Marknära ozon bildning  

(POCP - Photochemical ozone creation 

potential) 

mg eten ekvivalenter CML2001 - Jan. 2016 

Utarmning av resurser (fossil energi) MJ av effektivt värmevärde CML2001 - Jan. 2016 

En beskrivning av kategorierna och mekanismerna som orsakar påverkan finns i Appendix A. 

En del sorters miljöpåverkan har därmed inte inkluderats i studien, som till exempel lokal 

påverkan av buller och markanvändning.  Denna typ av miljöpåverkan är generellt svår att 

inkludera i en livscykelanalys, dels på grund av svårigheter i att samla in relevant data och dels på 

grund av svårigheter i att bedöma dess påverkan i olika delar av livscykeln.   

4 För kablar antas det att uppgrävning som sker inom 100 år efter den tas ur drift också inkluderas i resultaten. 
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När resursanvändning i form av material ska visas finns det ingen tillräckligt bra metod för att visa 

detta med. För att ändå ge en indikation på resursanvändning presenteras istället totala mängder 

av några vanliga insatsmaterial som används i studien. Dessa är stål, aluminium och koppar.   

2.1.5 Granskning 
En oberoende intern granskning av studien har utförts av Håkan Stripple, IVL för att säkerställa att 

den uppfyller följande kriterier:  

- Metoder som använts i studien är konsekventa och i linje med ISO 14044:2016 standarder

[2,3]

- Metoder som används är vetenskapliga.

- Data som använts är lämplig och rimlig i relation till studiens mål och omfattning.

- Diskussionen av resultat reflekterar studiens begränsningar och antaganden.

- Rapporten är transparent och konsekvent.

Ett granskningsutlåtande presenteras separat i Appendix F. 



Rapport B2313   Miljöpåverkan vid eldistribution i stadsnät – Göteborg Energi Nät AB 

42 

3 Beskrivning och data för GENAB:s 
elnät 

I detta kapitel beskrivs distributionsnätet av elektricitet som tillhör GENAB. I Tabell 2 finns en 

översikt för de komponenter och byggnadsverk som ingår i studien för respektive spänningsnivå. I 

vissa fall behöver miljöpåverkan fördelas över flera spänningsnivåer, till exempel 

mottagarstationer innehåller komponenter för både 130 kV och 10 kV nivåerna. I dessa fall nämns 

de i flera spänningsnivåer, detta beskrivs under varje delkapitel. Om inte annat anges har all 

kvantitativ data som presenteras i detta kapitel inhämtats från GENAB och ska representera deras 

nät inom den kommande 40 års-perioden.  

Tabell 2 – Ingående delar i GENAB:s elnät. 

Del Spänningsnivå Se kapitel 

Ledningar 3.1 

Kabel, 130 kV 130 kV 3.1.1 

Kabel, 10 kV 10 kV 0 

Kabel 0,4 kV 0,4 kV 3.1.3 

Styrkabel 130 kV & 10 kV 3.1.4 

Kabelskyddsprodukter 130 kV, 10 kV & 0,4 kV 3.1.5 

Kabelskåp5 0,4 kV 0 

Mottagarstation – Transformering och fördelning 3.2 

Byggnad eller bergrum 130 kV & 10 kV 3.2.1 

Ställverk, 130 kV 130 kV 3.2.2 

Krafttransformator 10 kV 3.2.3 

Ställverk, 10 kV 10 kV 3.2.4 

Nätstation – Transformering och fördelning 3.3 

Byggnad 10 kV & 0,4 kV 3.3.1 

Ställverk, 10 kV 10 kV 3.3.2 

Distributionstransformatorer 0,4 kV 3.3.3 

Ställverk, 0,4 kV 0,4 kV 3.3.4 

Övriga delar 3.4 

Schaktning 130 kV, 10 kV & 0,4 kV 3.4.1 

Transporter 130 kV, 10 kV & 0,4 kV 3.4.2 

Förluster i överföring av elektricitet 130 kV, 10 kV & 0,4 kV 3.4.3 

Avfallshantering 130 kV, 10 kV & 0,4 kV 3.4.4 

Komponenter och processer som exkluderats från studien beskrivs översiktigt i kapitel 3.5. 

Specifika data har samlats in från GENAB, till exempel för typ och mängd kablar, uppbyggnad och 

utrustning i mottagarstationer, nätstationer och kabelskåp. 

Generisk data från databaser och litteratur (sekundära), har använts för att till exempel modellera 

miljöpåverkan för produktion av ingående material i komponenter och vissa processer. 

En del antagande har gjorts till exempel av transportavstånd. 

5 Observera: tillhör inte ledning utan istället fördelning 
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3.1 Ledningar 
Vid överföring av elektricitet samt kontroll av överföringen behövs olika sorters kablar för att 

fullgöra uppgiften, se nedan.  

3.1.1 Kabel 130 kV 
Det finns två olika typer av kabelisolerande material som används i GENAB:s nät på denna 

spänningsnivå. Den ena är så kallad oljeisolerad och den andra är plastisolerad. De oljeisolerade 

kablarna beräknas dock inom en snar framtid tas ur drift och ersättas med plastisolerade kablar 

varför endast de plastisolerade kablarna har inkluderats i studien och visas nedan. Se nedan i Figur 

4 där en typ av 130 kV plastisolerad kabel, som använts i studien, visas.  

Figur 4 – Plastisolerad kabel, 130 kV. 

I regel används en ledare för denna spänningsnivå, det vill säga en kabel för vardera fas. Ledaren 

består av aluminium. Det är vanligast med arean 500 eller 1000 mm2. Isoleringen består av 

tvärbunden polyeten s.k. PEX, det vill säga kemiska bindningar mellan kedjorna av polyeten och 

därmed skadas inte materialet av värme från ledaren. På båda sidor om isoleringen finns 

halvledande skikt för att det elektriska fältet mellan skikten ska vara homogent och inte påverka 

isoleringen. Manteln runt kabeln ger att mekaniskt skydd och innanför manteln finns en 

skyddsledare av koppar. 

I Tabell 3 nedan presenteras data för de kablar som inkluderats i studien med avseende på längd 

och material. Livslängden för dessa kablar antas vara 70 år vilket innebär att endast en del av 

miljöpåverkan för kablarna allokeras till studiens referenstid på 40 år.    

Tabell 3 – Data för plastisolerade kablar, 130 kV 

Kabeltyp Längd 

(km) 

Vikt 

(ton) 

Aluminium 

(%) 

Koppar 

(%) 

Polyeten 

(%) 

PVC 

(%) 

Plastisolerad 85 1947 23 13 62 2 
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3.1.2 Kabel, 10 kV 
Det finns två olika typer av kabelisolerande material som används i GENAB:s nät på denna 

spänningsnivå. Den ena är så kallad pappersisolerad kabel och den andra är en plastisolerad kabel. 

De pappersisolerade kablarna beräknas dock inom en snar framtid att tas ur drift och ersättas med 

plastisolerade kablar varför endast de plastisolerade kablarna har inkluderats i studien och visas 

nedan. Se nedan, Figur 5, där några sorters 10 kV plastisolerad kablar, som använts i studien, visas. 

Figur 5 – Plastisolerad kabel, 10 kV. 

För denna spänningsnivå används treledarkabel med en skyddsjord under manteln och ett 

halvledande skikt likt kabeln för 130 kV. Det är en mindre area och kräver en betydligt mindre 

isolering. Därför används i regel treledare. Enledare kan användas om större effekter ska 

distribueras samt för montage i ställverk. 

I Tabell 4 nedan presenteras data för de kablar som inkluderats i studien med avseende på längd 

och material. Livslängden för dessa kablar antas vara 40 år. 

Tabell 4 – Data för plastisolerade kablar, 10 kV. 

Kabeltyp Längd 

(km) 

Vikt 

(ton) 

Aluminium 

(%) 

Koppar 

(%) 

Polyeten 

(%) 

PVC 

(%) 

Plastisolerad 2 635 10 864 63 9 21 7 

3.1.3 Kabel, 0,4 kV 
Det finns två olika typer av kabelisolerande material som används i GENAB:s nät på denna 

spänningsnivå. Den ena är så kallad pappersisolerad kabel och den andra är en plastisolerad kabel. 

De pappersisolerade kablarna beräknas dock inom en snar framtid att tas ur drift och ersättas med 

plastisolerade kablar varför endast de plastisolerade kablarna har inkluderats i studien och visas 

nedan. Se nedan, Figur 6, där några sorters 0,4 kV plastisolerade kablar, som använts i studien, 

visas.  
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Figur 6 – Plastisolerad kabel, 0,4 kV 

Nu väljs istället fyr- eller femledarkabel. Detta beror på att neutralledare (kallas även nolledare) 

finns för återledning av ström och denna kombineras med skyddsledare. Med femledare är 

neutral- och skyddsledare separerade. Halvledare behövs inte för denna spänningsnivå.  

I Tabell 5 nedan presenteras data för de kablar som inkluderats i studien med avseende på längd 

och material. Livslängden för dessa kablar antas vara 40 år. 

Tabell 5 – Data för plastisolerade kablar, 0,4 kV. 

Kabeltyp Längd 

(km) 

Vikt 

(ton) 

Aluminium 

(%) 

Koppar 

(%) 

Polyeten 

(%) 

PVC (%) 

Plastisolerad 5 792 18 409 58 15 9 17 

3.1.4 Styrkabel 
För 10 kV och 130 kV nätet finns styrkablar utlagda bredvid den strömförande kabeln. Styrkabelns 

uppgift är att skicka signaler för att möjliggöra styrning av strömkabeln. Det finns tre olika typer 

av styrkablar på respektive spänningsnivå, 10 kV och 130 kV. Dessa är pappersisolerad kabel, 

plastisolerad kabel samt OPTO-kabel. De pappersisolerade kablarna beräknas dock inom en snar 

framtid tas ur drift och ersättas med övriga kabeltyper varför endast plastisolerade kablar och 

OPTO-kablar har inkluderats i studien och visas nedan. I nedanstående figur, Figur 7, visas två 

olika sorters styrkablar. Den högra är en äldre variant som inte inkluderas i studien och den 

vänstra är en ny sort som ingår i studien.  
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Figur 7 – Styrkablar. 

Denna kabel används för övervakning och styrning. Det kan till exempel var 32 trådpar av 1,5 mm2 

koppar i en kabel. Likström används för detta och spänningen kan vara 12 eller 24 volt. Numera 

används allt mer OPTO-/fiberkablar. 

I Tabell 6 nedan presenteras data för de kablar som inkluderats i studien med avseende på längd 

och material. Livslängden för dessa kablar antas vara 40 år. 

Tabell 6 – Data för styrkablarna. 

Nät och kabeltyp Längd 

(km) 

Vikt 

(ton) 

Aluminium 

(%) 

Koppar 

(%) 

Polyeten 

(%) 

PVC 

(%) 

Fiberglas 

(%) 

10 kV, OPTO-kabel 1 395 1 068 4 42 6 48 0 

10 kV, plastisolerad 478 366 4 0 6 48 42 

130 kV, OPTO-kabel 162 369 3 49 6 43 0 

130 kV, 

plastisolerad 

13 41 3 0 6 43 49 

3.1.5 Kabelskyddsprodukter 
Kabelskyddsprodukter är likt kablarna nedgrävda i marken och har till uppgift att skydda kablar 

mot yttre påverkan. I Tabell 7 nedan visas materialdata för de olika skyddsprodukterna som består 

av polyeten. Livslängden antas vara samma som för respektive kabeltyp.  

Tabell 7 – Kabelskyddsprodukter för olika spänningsnivåer i GENAB:s elnät. 

Nät Vikt (ton) 

130 kV 24 

10 kV 1 020 

0,4 kV 1 860 

Historiskt har betong och tegel använts men sedan 1970-talet används kabelskyddsrör eller 

kabelskyddsband.  
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3.1.6 Kabelskåp 
Spänningsnivån på elektriciteten som når kabelskåpen är 0,4 kV och överförs via kabel från 

lågspänningsställverken i nätstationerna. Då nätstationerna inte kan ha kapaciteten att distribuera 

elektricitet till varje enskild lågspänningskund, finns det ungefär 22 6006 kabelskåp inom GENAB:s 

nät som har till uppgift att vidarekoppla strömmen ut till användarna.  

I Tabell 8 nedan visas materialmängderna för kabelskåpen. Livslängden för skåpen antas vara 40 

år.  

Tabell 8 – Viktigaste materialen för kabelskåpen samt totalvikten för skåpen i GENAB:s elnät. 

Total Vikt 

(ton) 

Stål (%) Koppar (%) Zink (%) Glasfiberarmerad 

polyester (%) 

Övriga (%) 

1 469 78 11 2 5 4 

I Figur 8 nedan visas en bild på ett kabelskåp som använts i studien. 

Figur 8 – Bild på ett kabelskåp. 

I kabelskåpet fördelas el via matarkablar och servicekablar. Servicekabel är benämning för 

anlutning av kund/abonnent.  

3.2 Mottagarstation 
Inom GENAB:s elnät finns 21 mottagarstationer7. Dessa har till huvuduppgift att transformera 

130 kV till 10 kV och fördela inkommande ström för vidare distribution. En viktig aspekt för 

distributionsnätet är det fysiska skyddet där till exempel kablar skyddas genom att de är 

nedgrävda. På samma sätt kan annan utrustning som till exempel transformatorer och ställverk 

behöva skyddas ur en säkerhets- och en driftsaspekt. Utrustning i bland annat mottagarstationer 

behöver därför inhysas i byggnader eller bergrum.  

6 Inkluderar även de som byggs den kommande 40:års-perioden. 
7 Ytterligare två stycken mottagarstationer placerade i byggnader inkluderas i studien som kommer att byggas inom kort. 
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Mottagarstationerna är antingen placerade i en byggnad eller i ett bergrum. En mottagarstation 

innehåller ett flertal delar, men i denna studie inkluderas krafttransformatorer, ställverk samt 

byggnaden och bergrummet. Övriga komponenter i mottagarstationen bedöms vara av liten 

betydelse för miljöpåverkan.  

3.2.1 Byggnad/bergrum 
I Tabell 9 nedan presenteras materialdata för byggnader/bergrum till mottagarstationerna i 

GENAB:s elnät.  

Tabell 9 – Viktigaste materialen för byggnader/bergrum till mottagarstationerna. 

Materialdata Vikt (ton) 

Stål 996 

Koppar 0,6 

Betong 38 

Tegel 255 

Bortsprängt (för bergrum) 341 250 

Livslängden för byggnaderna och bergrummen antas vara 80 år respektive 200 år vilket innebär att 

endast en del av miljöpåverkan för byggnaderna allokeras till studiens referenstid på 40 år. Dessa 

är klassade som skyddsobjekt och får därför inte visas med bild i denna rapport.     

3.2.2 Ställverk, 130 kV 
Miljöpåverkan för 130 kV ställverken har baserats på en miljövarudeklaration (EPD8). EPDn 

kommer från ABB och heter Gas-insulated switchgear ELK-04, up to 170 kV [4]. Den har bedömts 

motsvara de ställverk som finns i GENAB:s nät. Nätet innehåller dock några enstaka luftisolerade 

ställverk, vilka istället approximeras med gasisolerade ställverk.  

I Tabell 10 nedan följer materialdata för högspänningsställverken i studien.   

Tabell 10 – Viktigaste materialen för ställverken i mottagarstationerna för 130 kV. 

Materialdata Vikt (ton) 

Trä 5,6 

Epoxiharts 29,6 

Polyester 2,8 

Koppar 25,7 

SF69 8,2 

Aluminium 281,2 

Stål 101,3 

Rostfritt stål 23,5 

Övrigt 2,0 

Totalt 480 

Livslängden för högspänningsställverken antas vara 50 år vilket innebär att endast en del av 

miljöpåverkan för transformatorerna allokeras till studiens referenstid på 40 år.   

I Figur 9 nedan visas en typ av gasisolerat ställverk som använts i studien. 

8 EPD: Environmental Product Declaration 
9 Svavelhexafluorid 
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Figur 9 – Ett gasisolerat ställverk i en mottagarstation för 130 kV. 

Två tekniker används, gas- och luftisolerade ställverk. Det gasisolerade är hermetiskt slutet för att 

innehålla gasen som används för isolering och koppling där gasen släcker den ljusbåge som 

uppstår i brytaren. Brytaren finns i de upprättstående ”behållarna”. Samlingsskenor finns i 

samtliga ställverk och även i kabelskåp. I detta ställverk finns två parallella samlingsskenor, vilka 

syns i förgrunden i Figur 9 ovan. Dessa används oberoende av varandra för omkopplingar vid fel 

eller underhållsarbeten. På motstående sida finns kabelanslutningar för anslutning av 

krafttransformatorer eller ställverk i andra mottagningsstationer eller regionala nät och stamnät för 

överföring från kraftverken. De gasisolerade ställverken kräver betydligt mindre utrymme än 

motsvarande luftisolerade ställverk. I ett stadsnät finns ofta inte tillräckligt utrymme för 

luftisolerade ställverk. 

3.2.3 Krafttransformator 
Miljöpåverkan för krafttransformatorerna har baserats på materialmängderna som GENAB angett 

för deras krafttransformatorer. För att få en uppfattning om vilka olika delar av livscykeln som har 

betydelse för miljöpåverkan studerades en EPD från Tamini Trasformatori för deras 

krafttransformator GREEN Power Transformer [5]. Då överföringsförlusterna exkluderats (har 

angivits separat av GENAB) blir fördelingen av klimatpåverkan ca 90 % för råmaterialproduktion 

och 10 % från energianvändning för monteringen. Antaganden för energiåtgången vid 

monteringen har därför gjorts.  

I Tabell 11 nedan presenteras materialdata för de 4710 krafttransformatorer som finns i GENAB:s 

elnät.  

Tabell 11 – Viktigaste materialen för krafttransformatorerna. 

Materialdata Vikt (ton) 

Stål 1651 

Koppar 558 

Mineralolja 702 

I Figur 10 nedan visas en krafttransformator som använts i studien. 

10 Ytterligare två krafttransformatorer inkluderas i studien vilka kommer att tas i drift inom kort. 
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Figur 10 – En krafttransformator i en mottagarstation. 

Livslängden för krafttransformatorerna antas vara 60 år vilket innebär att endast en del av 

miljöpåverkan för transformatorerna allokeras till studiens referenstid på 40 år.   

Dessa transformatorer har i regel effekten 40 MVA och transformerar spänningen från 130 till 10 

kV för vidare distribution till nätstationer. Varje transformator väger ca 60 ton. 

3.2.4 Ställverk, 10 kV 
Miljöpåverkan för ställverken har baserats på ABBs rapport Green Passport UniGear ZS1 

Environmental analysis of air-insulated switchgear for marine application [6]. Den har dessutom 

kompletterats med uppgifter om Svavelhexafluorid (SF6) gas som används enligt GENAB. 

I Tabell 12 nedan presenteras materialdata för de ställverk (10 kV) som finns i GENAB:s elnät. 

Tabell 12 – Viktigaste materialen för ställverken i mottagarstationen för 10 kV. 

Materialdata Vikt (ton) 

Stål 457 

Olika plaster 245 

Koppar 86 

Aluminium 4 

Svavelhexafluorid 0,2 

I Figur 11 nedan visas en typ av ställverk (10 kV) för mottagarstation som använts i studien. 
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Figur 11 – Ställverk i en mottagarstation för 10 kV. 

Livslängden för lågspänningsställverken antas vara 40 år. 

I mottagningsstation finns även 10 kV ställverk som är anslutna till sekundärsidan, 10 kV, på 

krafttransformatorerna. Här finns cirka 70 fack för vidare distribution till nätstationer, 

kundstationer, alternativt till en fördelningsstation eller annan mottagningsstation. 

3.3 Nätstation 
Nätstationen har liknande uppgift som mottagarstationerna då dess uppgift är att transformera 

ned spänning och fördela ström till användare. Skillnaden är att transformeringen sker i från 10 kV 

till 0,4 kV. Då det finns många fler enskilda användare av 0,4 kV än 10 kV är också antalet 

nätstationer fler än mottagarstationerna. I GENAB:s nät bedöms cirka 2 000 nätstationer vara 

aktiva och representativa för den kommande 40-årsperioden.  

En nätstation innehåller ett flertal delar, men i denna studie inkluderas endast 

distributionstransformatorer, ställverk samt byggnaden. Övriga komponenter i nätstationen 

bedöms vara av marginell betydelse för miljöpåverkan. 

3.3.1 Byggnad 
I Tabell 13 nedan följer materialdata för byggnader till nätstationerna. 

 Tabell 13 – Viktigaste materialen för byggnader till nätstationerna i GENAB:s elnät. 

Materialdata Vikt (ton) 

Stål 1 263 

Betong 39 500 

Aluminium 156 
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Livslängden för byggnaderna antas vara 80 år vilket innebär att endast en del av miljöpåverkan för 

byggnaderna allokeras till studiens referenstid på 40 år.   

I Figur 12 nedan visas två typer av byggnader av nätsstationer som ingått i studien. 

Figur 12 – Två byggnader av nätstationer. 

3.3.2 Ställverk, 10 kV 
Miljöpåverkan för ställverken har baserats på ABB:s rapport Green Passport UniGear ZS1 

Environmental analysis of air-insulated switchgear for marine application [6]. Den har dessutom 

kompletterats med uppgifter om Svavelhexafluorid (SF6) gas som används enligt GENAB. 

I Tabell 14 nedan följer materialdata för ställverken (10 kV) till nätstationerna. 

Tabell 14 – Viktigaste materialen för ställverken till nätstationerna för 10 kV. 

Materialdata Vikt (ton) 

Stål 664 

Olika plaster 357 

Koppar 125 

Aluminium 6 

Svavelhexafluorid 2 

Livslängden för ställverken (10 kV) antas vara 40 år.   

I Figur 13 nedan visas en typ av ställverk (10 kV) för en nätsstation som ingått i studien. 
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Figur 13 – Ställverk i en nätstation för 10 kV. 

Nätstationerna är anslutna i en 10 kV slingkabel, från mottagningsstation, ibland via en 

fördelningsstation. I slingan kan det vara upp till ca 7 stycken stationer. 10 kV-kabeln är inte 

dimensionerad för mer. I ställverket krävs då två stycken fack, in- och utgående fack och sedan 

krävs ytterligare ett fack per transformator. Denna bestyckning är den mest vanliga men fler fack 

kan ingå. I ställverket finns kopplingsmöjligheter med brytare, lastfrånskiljare, 

säkringslastfrånskiljare, frånskiljare samt jordningskopplare. 

3.3.3 Distributionstransformator 
Miljöpåverkan för distributionstransformatorerna har baserats på materialmängder från GENAB 

samt samma antagande för energiåtgång vid produktion har gjorts som för krafttransformatorerna 

i kapitel 3.2.3 (det vill säga 10 % av påverkan för monteringen). 

I Tabell 15 nedan följer materialdata för distributionstransformatorerna till nätstationerna. 

 Tabell 15 – Viktigaste materialen för distributionstransformatorerna till nätstationerna i GENAB:s elnät. 

Materialdata Vikt (ton) 

Stål 3 577 

Koppar 396 

Olja 606 

Aluminium 406 

Livslängden för distributionstransformatorerna antas vara 40 år. 

I Figur 14 nedan visas en typ av distributionstransformator för en nätsstation som använts i 

studien. 
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Figur 14 – En distributionstransformator i en nätstation. 

Den vanligaste effekten är 800 kVA, effekter från 100 – 1250 kVA förekommer. Även torrisolerade 

transformatorer används där särskild hänsyn för brandsäkerhet föreligger. 

Numera används aluminium för lindningar för denna typ av transformatorer. Överföring av 

spänning och ström mellan primär- och sekundärsida sker via magnetfält i transformatorkärnan. 

3.3.4 Ställverk, 0,4 kV 
Miljöpåverkan för ställverken har baserats på materialmängderna som GENAB angett för deras 

ställverk. För energiåtgång vid produktion har ABB:s EPD Green Passport UniGear ZS1 

Environmental analysis of air-insulated switchgear for marine application [6] studerats för att kunna 

uppskatta energiåtgången vid produktion. 

I Tabell 16 nedan följer materialdata för lågspänningsställverken till nätstationerna. 

Tabell 16 – Viktigaste materialen för lågspänningsställverken till nätstationerna i GENAB:s elnät. 

Materialdata Vikt (ton) 

Stål 525 

Koppar 138 

Härdplast 125 

Livslängden för distributionstransformatorerna antas vara 40 år.  

I Figur 15 nedan visas en typ av ställverk (0,4 kV) för en nätsstation som använts i studien. 



Rapport B2313   Miljöpåverkan vid eldistribution i stadsnät – Göteborg Energi Nät AB 

55 

Figur 15 – Ställverk i en nätstation för 0,4 kV. 

Transformatorns sekundärsida ansluts till detta ställverk. Via de horisontellt liggande 

samlingsskenorna distribueras el via säkringslastfrånskiljarna till kabelnätet för 0,4 kV. 

3.4 Övriga delar 

3.4.1 Schaktning 
Schaktning behövs i de flesta delar av distributionssystemet. Det kan handla om att gräva upp och 

ned kabel i marken, uppföra kabelskåp och olika byggnader. Proceduren för schaktning sker på 

olika sätt beroende på vad den behövs till. I huvudsak sker dock några olika aktiviteter oavsett 

dess syfte, vilka visas nedan.  

- Schaktning med grävskopa

- Bortförsel av schaktat material, jord, sand och grus.

- Tillförsel av nytt och återvunnet material.

En viktig aspekt vid schaktning är att nedgrävning och uppgrävning av till exempel kabel sker vid 

olika tillfällen och på grund av olika anledningar. Konsekvensen blir att miljöpåverkan inte kan 

delas mellan två olika kablar där den ena grävs upp och den andra grävs ned.    

3.4.2 Transporter 
Ambitionen i studien är att täcka in en så stor andel av de transporter som ligger inom studiens 

systemgränser. Dessa har delats upp i två olika delar. Dels presenteras de personbilstransporter 

som utförs av GENAB (3.4.2.1), dels alla andra transporter som utförs av externa aktörer (3.4.2.2). 

3.4.2.1 Transporter av GENAB 
I detta kapitel beskrivs personbilstransporter utförda av Göteborgs Energi. Persontransporter som 

utförs av andra aktörer, till exempel leverantörer till GENAB exkluderas ur studien då de är svåra 

att uppskatta och de bedöms samtidigt utgöra en liten andel av GENAB:s totala 

personbilstransporter. Syftet med transporterna är i huvudsak drift och underhåll av elnätet. Data 

för transporterna har inhämtats av GENAB och kan återfinnas i Tabell 17 nedan. Där visas 

mängden bränsle som bedöms användas under de kommande 40 åren. Uppgifterna baseras på 
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transportdata för år 2015. Ett antagande har gjorts om hur bränslefördelningen ser ut om 40 år där 

mängden transportarbete antas vara samma idag som om 40 år enligt GENAB.  

Tabell 17 – Personbilstransporter utförda av GENAB under studiens referenstid av 40 år. 

Bränsleslag Uppskattad mängd använd 

under 40 år (avrundad i jämna 

tusental) 

Enhet 

Bensin 304 ton 

Diesel 576 ton 

Biogas 2 261 tusen Nm3 

Biodiesel 298 ton 

Elektricitet 34 380 GJ 

Eftersom miljöpåverkan från bränslet delas upp på de olika typkunderna behöver en fördelning 

ske. Enligt uppgifter från GENAB kan det antas att 10 % av transporterna fördelas till 130 kV nätet, 

45 % till 10 kV nätet och 45 % till 0,4 kV nätet.  

3.4.2.2 Övriga transporter 
Denna del innefattar externa transporter med andra transportslag så som lastbil- och 

båttransporter. Transporterna som inkluderas ingår i alla steg i förädlingskedjan av 

distributionsnätet för elektricitet. Det inkluderar till exempel:  

- Råmaterialtransporter för tillverkning av olika komponenter.

- Transport av komponenter till GENAB:s verksamhet.

- Transporter av schaktade jordmassor till avfallshantering.

- Transporter av uttjänt material till material- eller energiåtervinning.

3.4.3 Överföringsförluster 
Skillnaden mellan den mängd elektricitet som når GENAB:s elnät och den mängd som levereras till 

slutkunden definieras här som överföringsförluster. Förlusterna sker dels vid överföring genom 

kablar på de olika spänningsnivåerna och dels vid transformering mellan de olika 

spänningsnivåerna. Förlusterna är enligt GENAB ungefär 2,8 % av total överförd elenergi 

(inklusive förluster) år 2015 och den överförda mängden elenergi antas öka med 1 % varje år i 40 

år. Förlusterna väntas vara ungefär 2.6 % om 40 år. I Tabell 18 nedan kan överföringsförlusterna 

och den levererade elektriciteten till slutkunder ses för 40 års-perioden.  

Tabell 18 – Överföringsförluster och överförd mängd elenergi under 40 år. 

130 kV 10 kV 0,4 kV Totalt 

Överföringsförluster 

(GWh) 

391 2 144 3 378 5 913 

Levererad elektricitet 

(GWh) 

28 026 51 919 132 300 212 245 

Andel 

överföringsförluster av 

total elektricitet 

(levererad och förluster) 

0,2 % 1,0 % 1,5 % 2,7 % 

Miljöpåverkan för förlusterna står i direkt proportion till miljöpåverkan för att producera 

elektriciteten.  
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Överföringsförlusterna sker i huvudsak vid transformering och i ledningar. De förluster som sker i 

130 kV ledningen allokeras till spänningsnivån 130 kV. De förluster som sker vid transformering 

mellan 130 kV till 10 kV samt förluster i 10 kV ledningen allokeras till spänningsnivån 10 kV. De 

förluster som sker i transformering mellan 10 kV till 0,4 kV samt förluster i 0,4 kV ledningen 

allokeras till spänningsnivån 0,4 kV. Att allokera förluster som sker i ledningar till respektive 

spänningsnivå är självklart. Resonemanget att allokera förluster till den lägre spänningsnivån som 

sker i transformering görs eftersom transformeringens syfte är att minska spänningsnivån och göra 

elektriciteten tillgänglig för kunden på den lägre spänningsnivån och det är då rimligt att denne får 

bära bördan. I Tabell 19 nedan visas överföringsförlusterna från Tabell 18 fördelat på var de sker. 

Förlusterna i absoluta tal ökar ju lägre spänningsnivån blir men det beror främst på att det också 

överförs mer elektricitet på de lägre spänningsnivåerna.  

Tabell 19 – Överföringsförluster under 40 år. 

130 kV 

ledning 

130/10 kV 

tranformering 

10 kV 

ledning 

10/0,4 kV 

tranformering 

0,4 kV 

ledning 

Totalt 

Överföringsförluster 

(GWh) 

391 831 1 313 1 713 1 665 5 913 

Andel av 

överföringsförluster 

(%) 

6,6 % 14,0 % 22,2 % 29,0 % 28,2 % 100 % 

I teorin blir miljöpåverkan för överföringsförluster högre om de sker vid 0,4 kV ledningen än vid 

130 kV ledningen. Detta eftersom distributionen mellan 130 kV och 0,4 kV har en miljöpåverkan. 

Om detta ska beräknas i realiteten krävs flera iterationer och systemet blir mycket mera komplext. 

Endast produktionen av elektriciteten antas därför ingå i överföringsförlusterna.  

3.4.4 Avfallshantering 
Avfallshantering av komponenter och byggnader i studien sker när de inte antas vara i bruk 

längre. Då referenstiden för studien är 40 år kommer ett flertal komponenter och byggnader inte 

avfallshanteras under detta tidsspann. Avfallshanteringen kan dock inkluderas baserat på 

referenstiden (40 år) relativt verklig livslängd. Om en komponent exempelvis har en livslängd på 

80 år kan det antas att hälften av miljöpåverkan från avfallshanteringen för komponenten 

inkluderas.   

I huvudsak finns det några olika relevanta hanteringsmetoder för de komponenter och byggnader 

som inkluderas i studien. Dessa är material- eller energiåtervinning, deponi eller låta 

komponent/byggnadsverk vara. Nedan ges en beskrivning av varje del och hur dessa har hanterats 

i studien.  

3.4.4.1 Materialåtervinning 
Genom materialåtervinning kan material användas ytterligare en gång i till exempel en ny 

produkt. Återvinningsprocessen antas dock vara exkluderad då den tillförs nästa livscykels 

miljöpåverkan. Insamling och transport till anläggning för materialåtervinning ingår dock i 

livscykeln för denna studie. Om kablar ges som exempel ingår uppgrävning av kabel samt 

påföljande transport till återvinningscentral. Däremot ingår ej processen för materialåtervinning. 

Detta är i linje med Polluter Pays Principle (förorenaren betalar) och innebär att; när användaren av 

materialet som ska återvinnas är villig att betala för det, då är den användaren också ansvarig för 

dess miljöpåverkan.   
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3.4.4.2 Energiåtervinning 
Energiåtervinnig sker genom förbränning av material. I studien antas att inget använt material går 

till energiåtervinning. Det finns flera anledningar till denna förenkling i modellen.  

- Det finns olika sätt att hantera miljöpåverkan vid en förbränningsprocess. Normalt sett

inkluderas påverkan av förbränningen men samtidigt kan också påverkan för att

producera energin som annars inte hade producerats behöva dras av. Om inte denna

avräkning görs riskeras dubbelräkning av elproduktion. Det finns flera olika val i vilka de

alternativa energislagen bör vara och resultatet kan riskera att kraftigt ändras beroende på

vilket val som görs.

- I flera är det troligt att främst materialåtervinning kommer att ske. Ett exempel är för

kablar vilka troligen inte grävs upp för att förbrännas utan att få maximal nytta av dess

ingående material i nya produkter.

- Det är troligt att mer material i framtiden kommer att materialåtervinnas istället för att

energiåtervinnas på grund av resursbrist.

3.4.4.3 Deponi 
I ett 40-års perspektiv är det svårt att avgöra om material fortsatt kommer att kunna deponeras 

eller ej. Antagandet som görs i studien är att inget material går till deponi. En förbättring som 

gjorts de senaste åren av GENAB är att icke förorenade jordmassor som grävs upp vid schaktning 

inte deponeras längre utan kan återanvändas i andra sammanhang.   

3.4.4.4 Låta komponent/byggnadsverk vara kvar 
Det antas att ingen miljöpåverkan tillförs de komponenter och byggnader som under en mycket 

lång tid ligger kvar i eller står kvar på marken. Anledningen är främst osäkerheter i data. I studien 

antas att de fem bergrummen inte tilldelas någon miljöpåverkan vid avfallshantering eftersom de 

antas stå kvar under en mycket lång tid framöver. Ytterligare är kablar en komponent där en 

betydande mängd antas ligga kvar i marken under en mycket lång tid framöver. När en kabel inte 

längre är i drift finns två val, antingen ta upp den eller låta den ligga kvar i marken. Enligt GENAB 

tas i nuläget en liten andel av kablarna i nätet upp, men man ser att kraven framöver kommer att 

öka samt att bristen på plats är en begränsande faktor som kommer att driva på ökningen av 

andelen uppgrävd kabel.  

GENAB har gjort en uppskattning att ungefär 20 % av den kabel som grävs ned i dagsläget 

kommer ligga kvar i marken ungefär 100 år efter att den tagits ur drift, vilket dock anses vara ett 

osäkert antagande. Det ska tilläggas att för de tillfällen när kablar grävs upp sker det i vissa fall i 

samband med en annat huvudsakligt syfte. Vid dessa tillfällen kan man anta att endast en liten del 

av grävningsarbetet bör tillföras uppgrävningen av kablar. I denna studie har antagits att det inte 

finns något annat syfte än att gräva upp kablarna som inkluderats. Därmed hänförs hela 

grävningsarbetet till uppgrävningen av kablar. 20 % av kablarna antas ligga kvar i marken, 

alternativt att de grävs upp men det huvudsakliga syftet med grävningen är då något annat. I 

framtiden kan även fenomen som Urban Mining öka. För kablar innebär det i praktiken att dessa 

grävs upp och material som till exempel metaller återvinns för andra ändamål.   
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3.5 Komponenter, byggnadsverk och 
processer exkluderade från studien 

Det finns flertalet komponenter i elnätet som inte inkluderats i studien. Detta har olika orsaker 

såsom svårighet att identifiera data, att de antas vara av marginell betydelse för elnätets 

miljöpåverkan samt tidsbegränsning.  

Följande har exkluderats från studien: 

 Luftburna kablar: Ungefär 5 % av GENAB:s elnät består idag av luftburet elnät. I

möjliga fall har miljöpåverkan från marknät extrapolerats för att ta höjd för det

luftburna nätet.

 Rening av förorenade jordmassor: Detta exkluderas ur studien på grund av relativt sett

små mängder samt osäkerheter i data för dess återvinning. Transport till återvinning

inkluderas dock.

 Tillverkning av bergrum: Här är osäkerheter i data stora för sprängningsarbetet.

Transporter av bortsprängt berg inkluderas dock.

 Komponenter som bedöms utgöra en liten del av total påverkan:

o Kondensatorbatterier i mottagarstationerna: Kondensatorer genererar

kapacitiv effekt för att kompensera uttag av induktiv effekt, vid bland anat

start av motorer. Detta bidrar till en bättre elkvalitet, spänningsnivå blir mer

jämn och startstöm blir betydligt lägre för motorn.

o Stationsbatterier: Batterier för lagring av el. Utnyttjas i nödfall för drift av

stationen då normal elförsörjning inte fungerar.

o Nollpunktsutrustning i mottagarstationerna: Begränsar jordfelsström samt

kontroll av denna så att den inte orsakar en farlig beröringsspänning i 10 kV

nätet.

o Kontrollutrustning i mottagarstationerna: Detta innebär mätning och

kontinuerlig kontroll av elöverföring. Fel indikeras och anläggning

frånkopplas automatiskt för att undvika risk för skada. Via kontrollutrustning

kan även manuella kopplingar utföras i elnätet.

 Belysningsarmatur.

 Kontorsbyggnad samt drift av dessa (energiförbrukning).

 Förrådsbyggnad, garage ingår inte.
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras miljöpåverkan för GENAB:s nät för elektricitet på spänningsnivåerna 

0,4 kV, 10 kV och 130 kV. De miljöpåverkanskategorier som valts för studien, och som resultatet 

presenteras i, beskrivs i kapitel 2.1.4 samt i Appendix A. Dessutom redovisas mängd stål, 

aluminium och koppar som används i systemet som en indikator på användning av 

materialresurser.  

Resultatet presenteras på fyra olika nivåer: 

1) Genomsnittlig miljöpåverkan för hela distributionssystemet, per kWh.

2) Total miljöpåverkan per spänningsnivå, dels på total aggregerad nivå och uppdelad

per delsystem.

3) Miljöpåverkan per typkund, per kWh levererad el. Det vill säga påverkan för de olika

delarna av distributionssystemet har fördelats per typkund på nivåerna 130 kV, 10 kV

och 0,4 kV.

4) Känslighetsanalys för hur miljöpåverkan för överföringsförlusterna påverkas beroende

på val av elektricitetsmix.

Miljöpåverkan per spänningsnivå och typkund är bland annat beroende av hur gränsdragningen 

för respektive spänningsnivå gjorts (se Figur 2).  

4.1 Genomsnittlig miljöpåverkan för hela 
distributionssystemet 

I Tabell 20 nedan presenteras genomsnittlig miljöpåverkan för hela distributionssystemet, det vill 

säga total miljöpåverkan för hela systemet dividerat med total mängd överförd elektricitet 

oberoende av var elektriciteten levereras. För att ge en första översikt av vilka delar i systemet som 

bidrar till det totala resultatet ges en uppdelning i ledning, transformering och fördelning samt 

överföringsförluster. De två förstnämnda delarna är exklusive överföringsförluster. Med ledning 

menas alla kablar, transformering och fördelning innebär övriga delar i distributionssystemet 

(byggnader, mottagarstationer, nätstationer samt kabelskåp) och överföringsförluster inkluderar 

förluster av elektricitet i distributionssystemet. 



Rapport B2313   Miljöpåverkan vid eldistribution i stadsnät – Göteborg Energi Nät AB 

61 

Tabell 20 – Genomsnittlig miljöpåverkan för hela distributionssystemet samt bidrag per del av systemet 

till resultatet. 

Miljöpåverkans-

kategorier och 

material 

Miljöpåverkan – 

Alla 

spänningsnivåer 

Enhet Varav 

Ledningar 

(%) 

Varav 

Transformering 

och fördelning 

(%) 

Varav 

Överförings

förluster 

(%) 

Klimatpåverkan 

(GWP) 

1,9 g CO2 ekv./kWh 74 13 13 

Eutrofiering (EP) 4,1 mg PO4 ekv./kWh 20 2 78 

Försurning (AP) 7,8 mg SO2 ekv./kWh 84 14 2 

Marknära 

oxidantbildning 

(POCP) 

0,49 mg eten ekv./kWh 81 16 3 

Utarmning av 

resurser (fossil 

energi) 

0,02 MJ (effektivt 

värmevärde)/kWh 

86 12 2 

Stål 8680 ton stål 0 100 - 

Aluminium 18 610 ton aluminium 96 4 - 

Koppar 5809 ton koppar 78 22 - 

Från ovanstående tabell finns det några intressanta iakttagelser som kan göras och som är listade 

nedan.  

- För de miljöpåverkanskategorier som inkluderats är det främst ledning som bidrar mest till

miljöpåverkan men med ett undantag. Det är eutrofiering där överföringsförlusterna ger

störst bidrag. För att täcka överföringsförlusterna har Vattenfalls vattenkraftselektricitet

köpts in och deras EPD [7] har använts som underlag för resultatet. Den stora påverkan

från vattenkraften för eutrofiering beror dels på att det vid förhöjda vattennivåer läcker ut

näringsämnen från marken men främst på att markens kol kommer i kontakt med vattnets

syre.

- Stora mängder av stål, aluminium och koppar används i distributionssystemet. Stål

används främst i transformering och fördelning, i till exempel byggnaderna. Koppar och

aluminium är vanliga ledarmaterial och används därför i kablarna. Det bör dock noteras

att materialanvändningen ska fördelas på hela eldistributionen under hela

beräkningsperioden om 40 år.

4.2 Miljöpåverkan per spänningsnivå 
Här presenteras miljöpåverkan indelat i de olika spänningsnivåerna enligt distributionssystemets 

delar, se kapitel 2.1.3.2. I korthet går det alltså ut på att identifiera vilken spänningsnivå som är 

relevant för respektive del i distributionssystemet. Till exempel tillhör 130 kV kablar 

spänningsnivån 130 kV etc. 

4.2.1 Aggregerad nivå 
I Tabell 21 nedan visas total miljöpåverkan aggregerat för de olika spänningsnivåerna, under 40-

årsperioden. Observera att detta resultat inte har relaterats till den funktionella enheten (per kWh). 

Detta kommer istället att göras i nästa del i kapital 4.3.   
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Tabell 21 – Miljöpåverkan per spänningsnivå under 40-årsperioden. 

Spänningsnivå 

Miljöpåverkanskategorier 

och material 

130 kV 10 kV 0,4 kV Enhet 

Klimatpåverkan (GWP) 17 442 147 735 236 513 ton CO2 ekv. 

Eutrofiering (EP) 51 311 507 ton PO4 ekv. 

Försurning (AP) 53 596 1 001 ton SO2 ekv. 

Marknära oxidantbildning 

(POCP) 

3 37 63 ton eten ekv. 

Utarmning av resurser 

(fossil energi) 

187 1796 2892 TJ av effektivt värmevärde 

Stål 330 2 786 5 564 ton Stål 

Aluminium 488 6 961 11 161 ton Aluminium 

Koppar 350 1 963 3 496 ton Koppar 

I ovanstående tabell kan observeras att: 

- Genomgående för ovanstående tabell är att miljöpåverkan ökar med lägre spänningsnivå.

Det beror på att det behövs mer komponenter för lägre spänningsnivåer vilket kan

förklaras med att distributionssystemet är förgrenat som en trädstruktur ut till ett stort

antal lågspänningskunder.

4.2.2 Uppdelat per delsystem 
För att ge en bättre bild av vad som ger stor eller liten miljöpåverkan på de olika 

spänningsnivåerna visas resultatet i detta kapitel från 4.2.1 uppdelat per delsystem, enligt 

uppdelningen i Figur 2, utifrån vilken spänningsnivå de tillhör. Dessutom redovisas 

överföringsförluster och personbilstransporter av GENAB separat. För att underlätta tolkningen 

ges en översikt av vad som inkluderats i resultaten för de olika delarna inom respektive delsystem 

i Tabell 22 nedan. En detaljerad beskrivning av vad som inkluderats i varje del återfinns i kapitel 3. 

Tabell 22 – Översikt av vad som inkluderats för varje del i elnätet. 

Delsystem Livscykelfas Kommentar 

Ledningar 

130 kV kabel 

10 kV kabel 

0,4 kV kabel 

Tillverkning Inkluderar råmaterialproduktion och tillverkning av kabel. 

Inkluderar också transport till plats för nedgrävning.  

Nedgrävning Inkluderar schaktning för kabel i mark samt transporter för 

bortförsel av jordmassor samt återfyllnad av material inklusive 

dess produktion.  

Avfallshantering Inkluderar uppgrävning av kabel samt transport till 

avfallshanteringsanläggning.  

Kabelskyddsprodukt 

Styrkabel 

Tillverkning Inkluderar råmaterialproduktion och tillverkning.  

Inkluderar också transport till plats för nedgrävning. 

Avfallshantering Schaktas i samband med kabel och inkluderar därför endast 

transport till avfallshanteringsanläggning. 

Transformering och fördelning 

Byggnad/bergrum, 

mottagarstation 

Byggnad, nätstation 

Bergrum, 

tillverkning 

Inkluderar enbart bortförsel av bortsprängt material. Stora osäker 

heter i övriga miljöpåverkande aktiviteter kopplat till detta. 

Byggnad, 

tillverkning 

Inkluderar råmaterialproduktion och uppförandet av byggnaden. 

Byggnad, drift Energiåtgång vid drift. 
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Byggnad, 

avfallshantering 

Rasering av byggnad inklusive transport till 

avfallshanteringsanläggning. 

Ställverk, 130 kV, 

mottagarstation & 

nätstation 

Ställverk, 10 kV, 

mottagarstation 

Tillverkning Inkluderar råmaterialproduktion och tillverkning. Inkluderar 

också transport till plats för uppförande. 

Drift Inkluderar främst utsläpp av svavelhexafluorid (SF6) gas. 

Avfallshantering Transport av ingående delar till avfallshanteringsanläggning. 

Ställverk, 0,4 kV, 

nätstation 

Tillverkning Inkluderar råmaterialproduktion och tillverkning. Inkluderar 

också transport till plats för uppförande. 

Avfallshantering Transport av ingående delar till avfallshanteringsanläggning. 

Krafttransformator 

Distributionstransform

ator 

Tillverkning Inkluderar råmaterialproduktion och tillverkning. Inkluderar 

också transport till plats för uppförande. 

Avfallshantering Transport av ingående delar till avfallshanteringsanläggning. 

Kabelskåp Tillverkning Inkluderar råmaterialproduktion och tillverkning.  

Inkluderar också transport till plats för uppförande. 

Nedgrävning Nedgrävning samt bortförsel och tillförsel av material från och till 

marken.  

Avfallshantering Uppgrävning samt bortförsel till avfallshanteringsanläggning. 

Överföringsförluster 

Överföringsförluster, 

transmission  

130 kV, 10 kV, 0,4 kV 

Drift Elproduktion för att täcka överföringsförluster för transmission. 

Överföringsförluster, 

transformation 130/10 

kV, 10/0,4 kV 

Drift Elproduktion för att täcka överföringsförluster för transformation. 

Transporter 

Personbilstransporter, 

GENAB,  

130 kV, 10 kV, 0,4 kV 

Drift Personbilstransporter av GENAB som inte kan relateras till 

specifik del av elnätet redovisas separat. Personbilstransporterna 

utförda av GENAB i dess verksamhet och avser drift av elnätet. 

Tillverkning av bilar ingår ej utan enbart bränslet. Övriga 

transporter ingår i respektive delar (se ovan) 

Utifrån ovan presenterade delar visas resultatet nedan i Figur 16 – Figur 18 för de olika 

spänningsnivåerna 130 kV, 10 kV och 0,4 kV utifrån resultatet i kapitel 4.2.1. Detta visas i procent 

av total påverkan. Dataunderlaget till graferna återfinns i Appendix E.  
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Figur 16 – Delsystemens bidrag till påverkan på 130 kV nivån, i procent av total påverkan per 

spänningsnivå. 

Figur 17 – Delsystemens bidrag till påverkan på 10 kV nivån, i procent av total påverkan per 

spänningsnivå. 
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Figur 18 – Delsystemens bidrag till påverkan på 0,4 kV nivån, i procent av total påverkan per 

spänningsnivå. 

I ovanstående tre figurer kan det identifieras att: 

- Som tidigare beskrivits är påverkan från eutrofieringen stor från överföringsförlusterna.

- På samtliga spänningsnivåer har kablarna stor inverkan på resultatet. För 130 kV nivån ger

även ställverken ett betydande bidrag. Anledningen till detta är främst att det behövs en

betydligt mindre mängd kablar, relativt andra komponenter och byggnader jämfört med

övriga spänningsnivåer.

- För materialkategorierna visar sig stål ha betydelse på 130 kV i byggnader och aluminium

och koppar ge stort bidrag på 10 och 0,4 kV nivåerna med kablarna som främsta källa.

Eftersom kablarna har en stor inverkan på resultatet undersöks dessa mera noggrant. Detta görs i 

Figur 19 nedan med ett exempel där kabelnivå 0,4 kV delas upp vidare med klimatpåverkan som 

parameter. 
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Figur 19 – Uppdelning av kabelnivå 0,4 kV med klimatpåverkan i procent av total påverkan per 

spänningsnivå.  

Som framgår av ovanstående figur bidrar tillverkningen av kabeln med cirka 70 % av 

klimatpåverkan. I tillverkning innefattas alla steg till och med att kabeln levereras till plats för 

nedgrävning. I Figur 20 nedan visas ytterligare en uppdelning för tillverkningen av kabel för 0,4 

kV. Det vill säga, stapeln längst till vänster i ovanstående figur delas upp ytterligare i 

nedanstående figur.   

Figur 20 – Klimatpåverkan från de olika delarna i 0,4 kV kabelproduktion. 

Som framgår av Figur 20 ovan är påverkan från utvinning och tillverkning av aluminium nästan 

helt dominerande, vilket främst beror på mycket energikrävande processer för att utvinna virgin 

aluminium. Återvinningsprocessen för aluminium är mycket mindre energikrävande och det 

skulle därför vara en energibesparande åtgärd att säkerställa att återvunnet aluminium finns i 

komponenter, som till exempel kablar som köps in.  

4.3 Miljöpåverkan fördelat per typkund 
Till skillnad från resultatet i föregående avsnitt beaktas här aspekten att de lägre 

spänningsnivåerna är beroende av distribution och transformering från de högre 

spänningsnivåerna. Det är viktigt att poängtera att det finns olika sätt att göra denna fördelning på 

och en beskrivning hur den är gjord i denna studie återfinns i Appendix B.  
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4.3.1 Aggregerad nivå 

I Tabell 23 nedan presenteras resultatet för de olika typkunderna, per kWh. 

Tabell 23 – Miljöpåverkan per typkund. 

Typkund 

Miljöpåverkanskategorier 

och material. 

130 kV 10 kV 0,4 kV Enhet 

Klimatpåverkan (GWP) 0,08 1,0 4,2 g CO2 ekv./kWh 

Eutrofiering (EP) 0,24 2,1 9,3 mg PO4 ekv./kWh 

Försurning (AP) 0,25 3,7 17 mg SO2 ekv./kWh 

Marknära oxidantbildning 

(POCP) 

0,02 0,23 1,1 mg eten ekv./kWh 

Utarmning av resurser (fossil 

energi) 

0,001 0,01 0,05 MJ av effektivt 

värmevärde/kWh 

Stål 0,002 0,02 0,09 g Stål/kWh 

Aluminium 0,002 0,04 0,19 g Aluminium/kWh 

Koppar 0,002 0,01 0,06 g Koppar/kWh 

I ovanstående tabell kan det studeras att: 

- För samtliga kategorier ökar miljöpåverkan med lägre spänningsnivå. Skillnaderna

däremellan är också stora. Sammantaget beror detta på att lågspänningskunder får bära

uppströms påverkan av distributionen.

- Om ovanstående tabell jämförs med Tabell 20 i kapitel 4.1, framgår spridningen beroende

på typkund jämfört med den genomsnittliga påverkan.

4.4 Känslighetsanalys 
En viktig aspekt av ovanstående resultat är överföringsförlusterna. Elektriciteten för att täcka 

överföringsförlusterna i resultaten ovan är helt baserad på vattenkraft vilken generellt har en låg 

miljöpåverkan relativt att producera elektricitet från många andra energikällor. Denna aspekt 

anses utgöra en stor risk för att resultatet ska ändras. Det vill säga sammanvägning av att 

sannolikheten för att GENAB köper en annan elektricitetsmix i framtiden än 100 % vattenkraft 

samt konsekvensen av att byta till andra energislag vilket ger förändrad miljöpåverkan. I 

känslighetsanalysen byts vattenkraftsbaserad elektricitet mot en genomsnittlig europeisk 

produktionsmix. Detta görs för att generera ett worst case för överföringsförlusterna i resultatet och 

samtidigt visa på resultatets spridning beroende på vilka val som görs när elektricitet köps för att 

täcka överföringsförluster. Eftersom elsystemet i stora delar av Europa sitter ihop blir 

konsekvensen av all utökad eller minskad elanvändning att miljömässigt sämre elproduktion i 

systemet behöver starta för att tillgodose effektbehovet vid det enskilda tillfället. Detta sker oavsett 

om el producerad enligt Bra Miljöval har köpts in eller inte. På så sätt ger minskade elnätsförluster 

konsekvensen att effektbehovet minskar under de tider på året då marginaleffekt säkerställs med 

elproduktion med hög miljöpåverkan. Se Appendix D för vilka produktionskällor som ligger 

bakom elektricitetsmixarna. 
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Figur 21 – Elnätets klimatpåverkan jämfört med överföringsförlusternas klimatpåverkan vid två olika 

elproduktionsmixar. 

Figur 21 ovan ger en första inblick i hur valet av elektricitetsmix för att täcka 

överföringsförlusterna påverkar resultatet för en av miljöpåverkanskategorierna i studien, 

klimatpåverkan. Den vänstra stapeln visar klimatpåverkan per kWh exklusive 

överföringsförlusterna. Stapeln i mitten visar klimatpåverkan enligt den elektricitet GENAB köper 

in. Den högra stapeln visar klimatpåverkan för den europeiska produktionsmixen som används i 

nedanstående delar av känslighetsanalysen. Total klimatpåverkan från elnätet fås alltså av att 

addera den vänstra stapeln med någon av de övriga. För klimatpåverkan spelar alltså valet av 

elektricitetsmix en mycket stor roll.    

Resultatet nedan visas på liknande sätt som i tidigare delar av kapitel 4 men där 

materialmängderna för stål, aluminium och koppar utesluts eftersom de ej påverkas.   

4.4.1 Genomsnittlig miljöpåverkan för hela 
distributionssystemet 

Likt resultaten i kapitel 4.1 presenteras genomsnittliga miljöpåverkan för hela 

distributionssystemet, det vill säga total miljöpåverkan för hela systemet dividerat med total 

mängd överförd elektricitet oberoende av var elektriciteten levereras, se Tabell 24. Dessutom visas 

andelarna av påverkan som härrör från ledningar, transformering och fördelning samt 

överföringsförluster.  
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Tabell 24 – Genomsnittlig miljöpåverkan för distributionssystemet, där överföringsförlusterna beräknats 

med Europeisk genomsnittlig elproduktionsmix. 

Miljöpåverkanskategorier Alla 

spännings-

nivåer 

Enhet Varav 

ledningar 

(%) 

Varav 

transformer

ing och 

fördelning 

(%) 

Varav 

överförings

förluster 

(%) 

Klimatpåverkan (GWP) 11 g CO2 ekv./kWh 13 2 85 

Eutrofiering (EP) 3,0 mg PO4 ekv./kWh 27 3 70 

Försurning (AP) 19 mg SO2 ekv./kWh 35 6 59 

Marknära oxidantbildning 

(POCP) 

1,7 mg eten ekv./kWh 23 5 72 

Utarmning av resurser (fossil 

energi) 

0,13 MJ (effektivt 

värmevärde)/kWh 

16 2 82 

I ovanstående tabell kan det identifieras att samtliga påverkanskategorier förutom eutrofiering har 

ökat jämfört med den genomsnittliga påverkan om vattenkraftsbaserad elektricitet köps in för att 

täcka överföringsförlusterna, jämför med Tabell 20 i kapitel 4.1. Eutrofiering är den enda kategorin 

där påverkan minskar med genomsnittlig europeisk produktionsmix. En följd av detta är att 

överföringsförlusterna bidrar med hög påverkan från alla kategorier, mellan 59-85 %. 

4.4.2 Resultat per spänningsnivå 
Resultatet visas här på liknande sätt som i kapitel 4.2. 

4.4.2.1 Aggregerad nivå 
I Tabell 25 nedan presenteras total miljöpåverkan aggregerat för de olika spänningsnivåerna. 

Tabell 25 – Miljöpåverkan per typkund, där överföringsförlusterna beräknats med Europeisk 

genomsnittlig elproduktionsmix. 

Spänningsnivå 

Miljöpåverkanskategorier 130 kV 10 kV 0,4 kV Enhet 

Klimatpåverkan (GWP) 142 082 833 295 1 315 513 ton CO2 ekv. 

Eutrofiering (EP) 36 227 376 ton PO4 ekv. 

Försurning (AP) 207 1 440 2 330 ton SO2 ekv. 

Marknära oxidantbildning 

(POCP) 

21 130 211 ton eten ekv. 

Utarmning av resurser (fossil 

energi) 

1 631 9 718 15 368 TJ (effektivt 

värmevärde) 

På samma sätt som för motsvarande tabell (Tabell 21), utan känslighetsanalys ökar miljöpåverkan 

för de lägre spänningsnivåerna. Som exempel kan nämnas att klimatpåverkan ökat 570 % enbart 

på grund av ändrad mix av elektricitet. Det är inte speciellt anmärkningsvärt om man studerar 

appendix D där man kan se att klimatpåverkan för den europeiska mixen har cirka 38 gånger 

högre klimatavtryck än vattenkraftsbaserad elektricitet. Miljöpåverkan ökar också för övriga 

kategorier, om än inte lika mycket, med eutrofiering som undantag. För eutrofiering minskar 

miljöpåverkan för systemet med 26 % med den europeiska produktionsmixen jämfört med den 

vattenkraftsbaserade elektriciteten.    
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4.4.3 Resultat per typkund 

4.4.3.1 Aggregerad nivå 
I Tabell 26 nedan presenteras resultatet för de olika typkunderna, per kWh. 

Tabell 26 – Miljöpåverkan per typkund, där överföringsförlusterna beräknats med Europeisk 

genomsnittlig elproduktionsmix. 

Spänningsnivå 

Miljöpåverkanskategorier 130 kV 10 kV 0,4 kV Enhet 

Klimatpåverkan (GWP) 0,67 5,8 25 g CO2 ekv./kWh 

Eutrofiering (EP) 0,17 1,5 6,8 mg PO4 ekv./kWh 

Försurning (AP) 1,0 9,6 42 mg SO2 ekv./kWh 

Marknära oxidantbildning 

(POCP) 

0,10 0,89 3,9 mg eten ekv./kWh 

Utarmning av resurser (fossil 

energi) 

0,008 0,07 0,29 MJ (effektivt 

värmevärde)/kWh 

Ovanstående tabell kan jämföras med Tabell 23 i kapitel 4.3.1. För samtliga kategorier förutom för 

eutrofiering ökar miljöpåverkan betydligt om den europeiska produktionsmixen används istället 

för den vattenkraftsbaserade. Trenden att miljöpåverkan per kWh ökar med lägre spänningsnivå 

är också densamma som i det tidigare avsnittet.  
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5 Diskussion 
I en livscykelanalys är en viktig del i studien att tolka resultatet och dess relation till studiens mål 

och omfattning för att därigenom kunna dra slutsatser och eventuellt ge rekommendationer. Detta 

kapitel syftar till att diskutera detta.  

5.1.1.1 Mängd överförd el istället för effekt 
Elektricitet är idag helt nödvändigt för samhället. Driftstörningar kan medföra stora konsekvenser 

för individer och samhället i övrigt. Driftstörningar beror ofta på till exempel väderförhållanden, 

uttjänta komponenter eller hög belastning på elnätet. Höga belastningar, vilka vanligen mäts i 

Watt (W), anses vara en begränsande faktor för distributionen. Det mest logiska borde därför vara 

att redovisa resultatet i studien baserat på nätets effekt. Mängden elektricitet (till exempel kWh) 

bedöms inte vara en lika begränsande faktor för systemet. Det finns dock flera orsaker till att 

mängd överförd elektricitet valts istället för belastning. Överföringsförluster som är en stor del av 

miljöpåverkan kan inte täckas om effekt skulle användas som funktionell enhet. Dessutom är 

mängd elektricitet och effekt kopplade. Mängden levererad elektricitet styr till stor del den effekt 

som krävs på systemet. Det blir dessutom enklare att tolka resultaten när de relateras till mängd 

överförd elektricitet.  

5.1.1.2 Inkluderade och exkluderade delar 
En viktig aspekt är i vilken utsträckning de ingående delarna i distributionsnätet har tagits i 

beaktande i studien. I huvudsak görs studien utifrån ett framåtblickande perspektiv där de 

ingående delarna väl ska representera hur distributionssystemet ser ut över en 40-årsperiod. Att 

göra en livscykelanalys där samtliga delar av distributionsnätet är inkluderade är mycket 

utmanande och kräver mycket resurser.  

För att kunna genomföra studien gjordes avgränsningar i vilka ingående delar som inkluderades. I 

samråd med GENAB har dessa delar valts ut och presenteras ingående i kapitel 3. De 

huvudsakliga delar som uteslutits presenteras i samma kapitel. Fokus för valen var att inkludera 

det som sannolikt ger störst miljöpåverkan. Det har bedömts att övriga delar har en liten påverkan 

i jämförelse med påverkan för de delar som inkluderats. Effekten av det blir att miljöpåverkan i 

denna studie för hela distributionssystemet blir lägre än den verkliga påverkan eftersom 

komponenter har utelämnats.  

För att kompensera detta har genomgående konservativa antaganden gjorts, det vill säga 

antaganden som gör att påverkan blir högre än vad den troligtvis är. Ett exempel på detta är att det 

antagits att alla insatsmaterial (till exempel koppar, aluminium) kommer från virgina källor och 

inte är producerade från återvunna processer. I rapporten kan det identifieras att stora mängder 

aluminium används i distributionssystemet för elektricitet. Det är stora skillnader i 

energianvändning om aluminium kommer från virgina källor eller återvunna källor. Detta är en 

mycket viktig aspekt att ha i åtanke och en åtgärd för att minska distributionssystemets 

miljöpåverkan är att säkerställa att komponenter innehåller en stor andel återvunnen aluminium. 

Kravställning gentemot leverantörer kan vara ett viktigt verktyg att använda sig av.  

Som nämnts avspeglar det modellerade systemet inte fullt ut systemet som det ser ut idag. En 

ambition i studien är att redovisa resultatet för hur systemet troligvis ser ut under merparten av de 

kommande 40 åren. Det innebär till exempel att komponenter som är i drift idag men planeras 

bytas ut inom kort har exkluderats, vilka ersätts med motsvarande nya komponenter. Med ökad 
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mängd överförd elektricitet kommer också systemet till viss del att utvidgas med ytterligare 

komponenter, till exempel mer kablar, fler ställverk med mera. Metodmässigt blir det svårt att 

avgöra hur stor mängd av dessa som ska inkluderas för denna livscykel. Om till exempel 

ytterligare 1 km kabel beräknas tas i drift om 10 år har ¾ av dess miljöpåverkan, det vill säga 0,75 

km kabel allokerats till denna livscykel.   

I studien inkluderas endast det som ingår i GENAB:s stadsnät. Från att elektricitet produceras till 

att den når GENAB:s nät sker en betydande överföring. Det innebär att överliggande nät i 

distributionssystemet skulle behöva inkluderas för att ge en heltäckande bild av distributionen. På 

det sättet kan också en mera rättvisande bild ges av distributionens betydelse i jämförelse med 

elproduktionens miljöpåverkan.  

5.1.1.3 Fördelning av miljöpåverkan per typkund 
I studien presenteras resultatet på tre olika sätt; genomsnittligt, per spänningsnivå samt per 

typkund. De två sistnämnda resultaten innehåller osäkerheter eftersom det beror på 

gränsdragningar mellan spänningsnivåer i systemet, se ytterligare beskrivning nedan. För att 

undvika dessa osäkerheter bör därför det genomsnittliga resultatet som presenteras i kapitel 4.1 

och i känslighetsanalysen i kapitel 4.4.1 också beaktas. Det resultatet utgår ifrån att hela 

distributionssystemets miljöpåverkan summerats och sedan dividerats med total mängd överförd 

elektricitet. Det ska alltså ses som ett genomsnittligt resultat som är oberoende av på vilken 

spänningsnivå miljöpåverkan sker.  

Som tidigare beskrivits innebär resultatet per spänningsnivå att miljöpåverkan för systemet 

bedömts utifrån var det verkligen uppkommer, se Figur 2 i kapitel 2.1.3.2. Detta kombineras också 

med resultatet per typkund för att identifiera miljöpåverkan per överförd mängd elektricitet. I 

detta resultat är grundantagandet att kunder vid en låg spänningsnivå är beroende av 

transformering och transmission vid en hög spänningsnivå. Det betyder att viss miljöpåverkan från 

överliggande spänningsnivåer ska allokeras till lågspänningsnätet. Hur stor den specifika 

miljöpåverkan (per kWh) är, beror på hur mycket elektricitet som överförs till de olika 

typkunderna. Ett exempel är om en mycket liten andel elektricitet distribueras till 130 kV kunder i 

förhållande till vad som distribueras till 0,4 kV kunder, borde 130 kV kunden få bära en mycket 

liten del av 130 kV nätets miljöpåverkan. Det finns troligtvis flera parametrar som kan inkluderas 

när fördelningen av miljöpåverkan görs. I denna studie har dock enbart fördelningen av mängd 

elektricitet gjorts som nyckelfaktor för allokeringen, se Appendix B för detaljer.  

5.1.1.4 Livslängder 
Vid produktion av en komponent eller byggnad finns det ett initialt miljöavtryck vid produktion 

samt i vissa fall ett avtryck vid drift och underhåll och ett avtryck vid slutet av dess livscykel. I 

flera fall kan det vara en effektiv strategi att systemets ingående delar ska hålla så länge som 

möjligt då miljöavtrycket för produktion och avfallshantering kan spridas ut på en längre 

tidsperiod. Det gäller framförallt för delar som har lågt avtryck vid drift och underhåll i jämförelse 

med övriga delar eller där miljönyttan av andra anledningar till exempel teknisk förbättring gör att 

påverkan blir lägre från ett systemperspektiv. I flera fall handlar det om att hitta en optimal 

livslängd för komponenterna och byggnaderna i systemet utifrån vilket det framtida behovet är. 

Ett exempel kan vara livslängd för en kabel. Det kan ofta vara mera resurskrävande att tillverka en 

kabel som håller 60 år istället för 30 år och om inte behovet för den kabelsorten finns för längre än 

30 år kan det i vissa fall ge en lägre miljöpåverkan utifrån ett systemperspektiv. Detta är dock bara 

ett exempel på ett vidare resonemang som kan föras kring livslängder på komponenter och 

byggnader, det vill säga att det inte alltid är givet att en längre livslängd automatiskt betyder lägre 

påverkan i ett systemperspektiv. 
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Det finns enligt GENAB en stor spridning på hur länge samma typ av komponent håller. För att ge 

en transparent bild av detta visas antagandena för de huvudsakliga komponenternas och 

byggnadernas livslängd som inkluderats i studien i Appendix C. Det ska betonas att detta är den 

genomsnittliga livslängden eftersom det antas vara stor spridning för samma typ av komponent.    

5.1.1.5 Val av data 
Val av data är en avgörande aspekt vid en livscykelanalys. Data bör vara relevant och tillförlitlig 

för det ändamål det används till. Som exempel kan nämnas att specifika miljövarudeklarationer för 

produkter som används i systemet är mer specifika än om andra tillvägagångssätt används för att 

bedöma miljöpåverkan. En viktig aspekt för GENAB är att ytterligare bygga upp sin kunskap om 

miljöpåverkan för verksamheten genom att samla in och ställa krav på miljövarudeklarationer för 

de produkter de köper in. Det gör att modellen för att bedöma miljöpåverkan för nätet blir mera 

relevant och tillförlitlig.  

5.1.1.6 Tidsperspektivet 
Tidsaspekten är en viktig del av studien. Valet av 40 år som referenstid syftar till att avspegla 

ungefär en livscykel för systemet men avgränsar sig också i hur långt i framtiden 

distributionssystemets uppbyggnad kan förutsägas. Många av de komponenter som ingår i 

studien bedöms ha en livslängd på minst 40 år vilket gör det naturligt att ha det som en undre 

gräns. Samtidigt bedömer GENAB att det är svårt att förutsäga hur distributionssystemet ser ut 

efter 40 år. En trend som identifierats är att distributionen går från att tidigare vara likt en trädstam 

med dess mindre och mindre förgreningar till att elektriciteten blir mer närproducerad, till 

exempel genom solpaneler. Med kortare distributionsled för elektriciteten blir också 

överföringsförlusterna generellt mindre.  

5.1.1.7 Elektrictitetsmix och överföringsförluster 
Överföringsförlusterna är en viktig del av studiens resultat och stort fokus bör ligga på att minska 

miljöpåverkan från dessa. Det är också ett stort fokus för hela GENAB:s verksamhet eftersom det 

har bäring på både miljö och ekonomi. Det är inte självklart vilken mix av elektricitet som ska ligga 

till grund för beräkningarna av överföringsförlusterna. Då elektricitet produceras från olika källor 

(till exempel kärnkraft, vattenkraft, hushållsavfall) kommer det också med olika stor 

miljöpåverkan. Eftersom miljöpåverkan för överföringsförlusterna antas vara lika stor som 

produktionen av elektricitet blir därför valet av elektricitetsmix viktig för resultatet av 

miljöpåverkan. I dagsläget köper GENAB elektricitet certifierad enligt Bra Miljöval för att 

kompensera för den elektricitet som blir förluster i distributionssystemet. I kapitel 4.1 – 4.3 

beräknas miljöpåverkan för överföringsförlusterna utifrån Bra Miljöval. Med detta val visas den 

nuvarande situationen. Det är också viktigt att visa på konsekvensperspektivet där miljöpåverkan 

för överföringsförlusterna baseras på den europeiska produktionsmixen. Eftersom elsystemet i 

stora delar av Europa sitter ihop blir konsekvensen av all utökad eller minskad elanvändning att 

miljömässigt sämre elproduktion i systemet behöver starta för att tillgodose effektbehovet vid det 

enskilda tillfället. Detta sker oavsett om el producerad enligt Bra Miljöval har köpts in eller inte. På 

så sätt ger minskade eller ökade elnätsförluster konsekvensen att effektbehovet minskar eller ökar 

under de tider på året då marginaleffekt säkerställs med elproduktion med hög miljö- och 

klimatpåverkan.  Det ger också resultatet en bredd mellan den nuvarande situationen och ett 

konsekvensperspektiv som kan tolkas som ett worst case. Detta visas i kapitel 4.4. Se Appendix D 

för vilka produktionskällor som ligger bakom elektricitetsmixarna. Ett val som kan göras, men inte 

är inkluderat i rapporten, är att använda svensk produktionsmix av elektricitet för att bedöma 

miljöpåverkan för överföringsförlusterna. Denna miljöpåverkan antas dock vara i den lägre delen 

av spannet mellan elektricitet från Bra Miljöval och europeisk produktionsmix.    
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Överföringsförlusterna sker främst i transformationen (mellan olika spänningsnivåer) och i 

transmissionen (kablarna). För transformationen blir det en lönsam investering enligt GENAB att 

byta ut gamla transformatorer mot moderna med lägre överföringsförluster. För transmissionen 

finns det en intressant aspekt som beroende på val kan leda till en suboptimering. En grövre kabel 

ger generellt lägre överföringsförluster enligt GENAB. Samtidigt kan en grövre kabel kräva mer 

naturresurser vid dess tillverkning. Detta är något som ytterligare kan behöva utredas för att köpa 

kablar med både låg miljöpåverkan och som har låga överföringsförluster.  

5.1.1.8 Markanvändning och kvarlämning av kablar i marken 
En viktig miljöaspekt som inte tagits hänsyn till är markanvändning för distributionsnätet. Att 

samla data för markanvändning är ofta svårt och en miljömässig värdering av markanvändning är 

ofta mycket utmanande. GENAB har uppgett att ett stort hinder i distributionsnätet är att göra 

förändringar i nätet eftersom det kan kräva att till exempel kablar tas upp eller behöver dras om.  

Det lediga utrymmet i Göteborg är också mycket begränsat vilket gör att till exempel nya 

byggnader som behövs i elnätet blir svåra få tillstånd att bygga. På grund av begränsningarna i 

utrymme är det till exempel svårt att dra kablar kortast möjliga väg, vilket kräver att mer kabel 

produceras samt grävs ned, vilket också genererar ökade överföringsförluster i transmissionen. 

Kopplat till detta är andelen kablar som antas vara kvar i marken under en lång tid framöver. I 

studien antas att miljöpåverkan för uppgrävning och avfallshantering exkluderas för kablar som 

troligtvis är kvar i marken mer än 100 år efter att de tagits ur bruk. Osäkerheterna kring andelen 

kablar som inom denna tidsram inte grävs upp är stora. Syftet med uppgrävningen avgör också 

hur stor del av miljöpåverkan som allokeras till kablarna vid uppgrävning. Sker uppgrävningen av 

kabel i något annat syfte bör miljöpåverkan allokeras mellan dessa syften. I studien har sådana 

beräkningar inte gjorts på grund av dess värderingsmässigt komplexa natur. Det antas i stället att 

80 % av kablarna grävs upp där det enda syftet är att just gräva upp dem. Det kan teoretiskt 

inkludera fall där 100 % av kablarna grävs upp men det görs en allokering att 80 % av påverkan 

tillfaller kablarna och resterande 20 % tillfaller andra system. Ett exempel på ett annat syfte för att 

gräva upp kablarna, som kan komma att öka i framtiden är Urban Mining, vilket för kablar innebär 

att material grävs upp och återvinns för andra ändamål.      

5.1.1.9 Tillämpning av modellen och resultatet 
En del av målet med rapporten är att underlaget ska kunna tillämpas av GENAB i deras 

verksamhet, för kontinuerligt förbättringsarbete samt vid planering och investeringar. I rapporten 

beskrivs hur olika delar av distributionssystemet ger upphov till olika typer av miljöpåverkan samt 

hur olika metodval påverkar utfallet. Modellen som har utvecklats kan användas i till exempel 

förbättringsarbete och i investeringsbeslut för olika val och förändringar i elnätet. Dock kommer 

ytterligare tillägg och ändringar i modellen att behöva göras eftersom studiens omfattning enbart 

har varit att skapa en första modell.  

Modellen som är byggd i denna studie är konstruerad för att kunna tillämpas på stadsnät för 

överföring av elektricitet. GENAB:s stadsnät har en specifik karaktäristik som kan skilja sig från 

andra. Modellen kan därför behöva utvecklas för att också vara tillämpbar på andra stadsnät. 

Överliggande nät som inte är inkluderade i studien kan också vara intressant att utreda för att få 

hela bilden av distributionssystemet för elektricitet. Ytterligare ett steg är att utveckla modellen för 

att kunna tillämpa den på distribution av värme i stadsnät och eventuellt också på ett stadsgasnät 

för naturgas eller annan energigas.  
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En viktig anledning till att studien genomförs är just för att öka insikten om hur miljöpåverkan för 

eldistribution ser ut. I andra sammanhang är ofta fokus på miljöpåverkan från produktionen av 

elektricitet.  
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6 Slutsatser 
 Val av elektricitetsmix för att kompensera för överföringsförluster har stor inverkan på

resultatet.

 Kablar står för en stor del av miljöpåverkan för elnätet. Här ger virgint aluminium ett stort

bidrag. Det finns dock en stor potential till lägre påverkan genom att säkerställa att

återvunnet aluminium används i komponenterna.

 Miljöpåverkan blir generellt sett högre per överförd kWh ju lägre spänningsnivån är, vilket

främst beror på att:

o Det behövs en mycket stor mängd komponenter, framförallt kablar, på låga

spänningsnivåer.

o Lägre spänningsnivåer är beroende av överföring och transformering från

överliggande nivåer vilket medför att lågspänningskunder får bära en del av

miljöpåverkan från överliggande spänningsnivåer.

 Distributionen i stadsnätet är endast en del av överföringen, och överliggande nät bör

studeras för att ge hela bilden av distributionen – från produktion till användning av

elektricitet.

 Branschgemensam standard behöver också utvecklas för att på ett gemensamt sätt beräkna

miljöpåverkan för eldistribution.

6.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Denna studie utgör ett första steg i att beskriva hur beräkning av miljöpåverkan för eldistribution 

kan genomföras. För att säkerställa användbarhet, representativitet och jämförbarhet finns dock 

behov av fortsatt harmonisering och samsyn i branschen kring denna typ av beräkningar, till 

exempel vad som ska inkluderas och vad som kan exkluderas i beräkningen, hur delar kan/bör 

modelleras; till exempel antaganden om materialåtervinning, vilken elmix som ska väljas och när 

för att modellera påverkan av överföringsförluster, etc. Det finns även behov av gemensam 

generell data, som kan användas för att modellera miljöpåverkan för delar i systemet.  

Resultat och data bör dessutom modulariseras för att kunna användas på ett enkelt sätt. Detta 

möjliggör koppling till befintliga investerings- och planeringsverktyg, där man utöver ekonomiska 

data också skulle kunna inkludera den miljömässiga prestandan. På så sätt skulle man vid till 

exempel planering av elnät samtidigt kunna bedöma ekonomiska och miljömässiga konsekvenser 

av olika val. Ett exempel på applikation som togs upp under ett möte i referensgruppen var att 

integrera det i EBR:s kostnadskatalog, som är ett verktyg att beräkna kostnader vid underhåll och 

investeringar i elnät. Hur detta kan göras har inte täckts inom ramen för detta projekt utan bör 

vidareutvecklas.  

För att skapa en fullständig bild av eldistributionens påverkan – från produktionen av elektricitet 

till leverans till slutkund - krävs också fler studier; av stamnätet, regionala nät och lokala nät. 

Dessa studier bör samordnas för att utnyttja erfarenheter på olika nivåer och att säkerställa att det 

går att koppla samman resultaten till en helhet.   
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Resultatet från detta arbete ger en indikation på vilka delar i ett elnät som ger upphov till störst 

miljöpåverkan. Denna kunskap kan användas för att prioritera och driva förbättringsarbete i olika 

delar av värdekedjan, samt vid planering och investeringar. Detta kan underlättas genom att 

utveckla branschgemensamma kravställningar på leverantörer, till exempel avseende 

komponent/materialspecifik data, återvunnet material, etc.  
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Appendix A.  Beskrivning av 
miljöpåverkanskategorier 

I Tabell 27 nedan beskrivs de olika miljöpåverkanskategorierna som inkluderas i studien. 

Tabell 27 – Miljöpåverkanskategorier i studien. 

Miljöpåverkans-

kategori 

Beskrivning 

Klimatpåverkan 

(GWP) 

Klimatpåverkan orsakas av att ämnen, till exempel koldioxid, metan, dikväveoxid (N2O) 

och svavelhexafluorid (SF6), i atmosfären som absorberar infraröd strålning ökar i 

koncentration. Dessa ämnen motverkar att energi från planeten kan flöda ut i rymden.  

Det finns flera orsaker till varför klimatpåverkan är ett problem. Ett exempel är att de 

högre genomsnittliga temperaturerna i haven som klimatpåverkan bidrar med ger 

översvämning av lågt belägna områden som kan drabba många människor. Effekten 

förvärras när glaciärer i Arktis smälter.   

För att beräkna klimatpåverkan kvantitativt används måttet g CO2 ekvivalenter. 

Eutrofiering (EP) Eutrofiering orsakas av att näringsinnehållet i jord och/eller vatten ökar. 

Som exempel kan nämnas att i vattenmiljöer kan förhöjda nivåer av näring öka 

produktionen av biomassa vilket i sin tur leder till syrebrist vid botten. Syrebristen dödar 

organismer som lever vid botten i kustområden eller i sjöar. Detta minskar också 

möjligheten för organismer att föröka sig.    

För att beräkna eutrofiering kvantitativt används måttet mg PO4
3--ekvivalenter. 

Försurning (AP) Försurning innebär en minskning av pH-värdet i mark- och vattenområden. 

Försurning har både direkta och indirekta miljöeffekter. En indirekt effekt är att det 

bidrar till att ämnen i jorden löser sig och hamnar i vattendrag. Det kan handla om 

näringsämnen som behövs i växter eller metaller som kan ge toxiska effekter på 

ekosystem i vatten. En direkt effekt av ett minskat pH kan vara en minskad mängd arter 

som överlever i vatten på grund av ekotoxiska effekter.  

För att beräkna försurning kvantitativt används måttet mg SO2-ekvivalenter. 

Marknära 

ozonbildning 

(POCP) 

Denna miljöpåverkanskategori beskriver problemet med bildande av oxidanter i 

tropsfären. En oxidant är en substans som kan oxidera ett ämne (till exempel I- (jodid) till 

I2 (jod). I detta sammanhang är den viktigaste oxidanten ozon.  

Marknära ozon bildas av en kemisk reaktion mellan luft innehållande höga halter NOX 

med flyktiga organiska föreningar i närvaro av solljus. De mest effektiva producenterna 

av ozon är propan och eten. Smog är en följd av denna reaktion. Marknära ozon är 

skadligt för människan och miljön.  

För att beräkna marknära oxidantbildning kvantitativt används måttet mg eten-

ekvivalenter. 
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Utarmning av 

resurser (fossil 

energi) 

Denna kategori ska avspegla miljöpåverkan från användning av fossila energiresurser 

som till exempel kol, olja och naturgas. För att beräkna utarmning av fossila resurser 

(fossil energi) kvantitativt används måttet MJ beräknat som effektivt värmevärde. 

Värmevärde avser mängden energi som utvecklas vid förbränning av ett bränsle, det vill 

säga dess energiinnehåll.  

Det finns två mått på värmevärde, det kalorimetriska och det effektiva. Det 

kalorimetriska värmevärdet är skillnaden mellan bränslet och förbränningsprodukterna 

(till exempel aska och rökgaser) vid samma temperatur (utgångstemperaturen) vilket ger 

förbränningsprodukterna möjlighet att kondensera och därmed avge sitt 

kondensationsvärme. Ofta kan dock en betydande del av rökgaserna försvinna utan att 

energin tas till vara. Av den anledningen är det effektiva värmevärdet mera användbart i 

praktiken. Det effektiva värmevärdet är således det kalometriskt värmevärde minus 

bland annat energin i rökgaserna och övriga reaktionsprodukter.  
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Appendix B. Miljöpåverkan per 
typkund 

En viktig grundförutsättning är att elektricitet vid låga spänningsnivåer inte kan distribueras utan 

att den tidigare transformerats ned (se ovan distributionskedja). Det innebär att elektricitet vid låga 

spänningsnivåer även ska bära en viss del av miljöpåverkan för byggnader och komponenter som 

tillhör högre spänningsnivåer. 

Antag att total oallokerad miljöpåverkan för alla delar av elnätet är summan av MP130kV, oall, MP10kV,

oall, MP0,4kV, oall för repektive del av elnätet, se nedan Figur 22. Antag även att en total elektricitet ETotal 

(bortse från förluster vilka inkluderas i miljöpåverkan). ETotal kan delas upp i E130kV, E10kV, E0,4kV där 

varje del är mängd levererad elektricitet till respektive typkund.  

Se nedan figur som ska illustrera eldistribution. 

Figur 22 – Schematisk bild över miljöpåverkan och eldistribution. 

Följande samband (1) mellan oallokerad och allokerad miljöpåverkan måste gälla för systemet. 

𝑴𝑷𝟎.𝟒 𝒌𝑽,𝒐𝒂𝒍𝒍

𝑬𝟎.𝟒 𝒌𝑽
+

𝑴𝑷𝟏𝟎 𝒌𝑽,𝒐𝒂𝒍𝒍

𝑬𝟏𝟎 𝒌𝑽
+

𝑴𝑷𝟏𝟑𝟎 𝒌𝑽,𝒐𝒂𝒍𝒍

𝑬𝟏𝟑𝟎 𝒌𝑽
=

𝑴𝑷𝟎.𝟒 𝒌𝑽,𝒂𝒍𝒍

𝑬𝟎.𝟒 𝒌𝑽
+

𝑴𝑷𝟏𝟎 𝒌𝑽,𝒂𝒍𝒍

𝑬𝟏𝟎 𝒌𝑽
+

𝑴𝑷𝟏𝟑𝟎 𝒌𝑽,𝒂𝒍𝒍

𝑬𝟏𝟑𝟎 𝒌𝑽
 (1) 

Spänningsnivå 0,4 kV måste bära hela sin miljöpåverkan, därutöver måste den även bära en viss 

del av miljöpåverkan för de andra spänningsnivåerna. Liknande gäller för 130 kV-nätet, fast där får 

de lägre spänningsnivåerna bära en del av dess miljöpåverkan. Den allokerade miljöpåverkan 

baseras därför på fördelningen av distribuerad elektricitet mellan de olika spänningsnivåerna. Se 

nedan beräkningar för detta (2-4).  

0,4 kV 

𝑀𝑃0,4 𝑘𝑉,𝑎𝑙𝑙

𝐸0,4 𝑘𝑉

=
𝑀𝑃0,4 𝑘𝑉,𝑜𝑎𝑙𝑙

𝐸0,4 𝑘𝑉

+
𝐸0,4 𝑘𝑉

𝐸0,4 𝑘𝑉+𝐸10 𝑘𝑉

 ∙
𝑀𝑃10 𝑘𝑉,𝑜𝑎𝑙𝑙

𝐸10 𝑘𝑉

+
𝐸0,4𝑘𝑉

𝐸0,4𝑘𝑉 + 𝐸10𝑘𝑉 + 𝐸130𝑘𝑉

 ∙
𝑀𝑃130 𝑘𝑉,𝑜𝑎𝑙𝑙

𝐸130 𝑘𝑉

 (2) 

10 kV 

𝑀𝑃10 𝑘𝑉,𝑎𝑙𝑙

𝐸10 𝑘𝑉
=

𝐸10 𝑘𝑉 

𝐸0,4 𝑘𝑉+𝐸10 𝑘𝑉 

 ∙
𝑀𝑃10 𝑘𝑉,𝑜𝑎𝑙𝑙

𝐸10 𝑘𝑉
+

𝐸10𝑘𝑉

𝐸0,4𝑘𝑉+𝐸10𝑘𝑉+𝐸130𝑘𝑉
 ∙

𝑀𝑃130 𝑘𝑉,𝑜𝑎𝑙𝑙

𝐸130 𝑘𝑉
 (3) 

E0,4 kV

130 kV 10 kV 0,4 kV

E130 kV E10 kV

MP130 kV 

(oallokerad) 

MP10 kV 

(oallokerad) 

MP0,4 kV 

(oallokerad) 
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130 kV 

𝑀𝑃130 𝑘𝑉,𝑎𝑙𝑙

𝐸130 𝑘𝑉 
=

𝑀𝑃130 𝑘𝑉,𝑜𝑎𝑙𝑙

𝐸130 𝑘𝑉
∙

𝐸130𝑘𝑉

𝐸0,4𝑘𝑉+𝐸10𝑘𝑉+𝐸130𝑘𝑉
 (4) 

Efter förenklingar av ovan uttryck uppfylls villkoret i (1) ovan. 

För att göra detta tydligare, följer nedan ett exempel. Miljöpåverkan för representeras av 

klimatpåverkan beskriven som gram CO2-ekv. 

Antag:  

𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 100 𝑘𝑊ℎ 

𝐸0,4𝑘𝑉 = 55 𝑘𝑊ℎ 

𝐸10𝑘𝑉 = 30 𝑘𝑊ℎ 

𝐸130𝑘𝑉 = 15 𝑘𝑊ℎ 

𝑀𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 100 𝑔𝑟𝑎𝑚 𝐶𝑂2−𝑒𝑘𝑣  

𝑀𝑃0,4 𝑘𝑉,𝑜𝑎𝑙𝑙 = 50 𝑔𝑟𝑎𝑚 𝐶𝑂2−𝑒𝑘𝑣 

𝑀𝑃10 𝑘𝑉,𝑜𝑎𝑙𝑙 = 25 𝑔𝑟𝑎𝑚  𝐶𝑂2−𝑒𝑘𝑣 

𝑀𝑃130 𝑘𝑉,𝑜𝑎𝑙𝑙 = 25 𝑔𝑟𝑎𝑚  𝐶𝑂2−𝑒𝑘𝑣 

Med ovan samband (2-4) fås: 

Oallokerat: 
𝑀𝑃0,4 𝑘𝑉,𝑜𝑎𝑙𝑙

𝐸0,4 𝑘𝑉
+

𝑀𝑃10 𝑘𝑉,𝑜𝑎𝑙𝑙

𝐸10 𝑘𝑉
+

𝑀𝑃130 𝑘𝑉,𝑜𝑎𝑙𝑙

𝐸130 𝑘𝑉
= 0.91 + 0.83 + 1.66 = 3.40 𝑔𝑟𝑎𝑚/𝑘𝑊ℎ 

Allokerat: 
𝑀𝑃0,4 𝑘𝑉,𝑎𝑙𝑙

𝐸0,4 𝑘𝑉
+

𝑀𝑃10 𝑘𝑉,𝑎𝑙𝑙

𝐸10 𝑘𝑉
+

𝑀𝑃130 𝑘𝑉,𝑎𝑙𝑙

𝐸130 𝑘𝑉
= 2.36 + 0.79 + 0.25 = 3.40 𝑔𝑟𝑎𝑚/𝑘𝑊ℎ 

Därmed uppfylls villkoret. 
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Appendix C. Livslängder för 
komponenter och byggnader 

I Tabell 28 nedan visar vilka antaganden som gjorts kring komponenter och byggnaders livslängd i 

studien. Antaganden baseras på uppgifter av GENAB.  

Tabell 28 – Livslängder för komponenter och byggnader i studien. 

 Komponent/Byggnad Livslängd (år) 

Referenslivslängd i studien 40 

Kabel, 130 kV 70 

Kabel, 10 kV 40 

Kabel, 0,4 kV 40 

Kabelskyddsprodukt Samma som resp. kabeltyp 

Styrkabel 40 

Nätstation, ställverk, 10 kV 40 

Nätstation, ställverk, 0,4 kV 40 

Distributiontransformator 40 

Mottagarstation, ställverk, 130 kV 50 

Mottagarstation, ställverk, 10 kV 40 

Krafttransformator 60 

Motagarstaton - Bergrum 200 

Motagarstaton - Byggnader 80 

Nätstation - Byggnader 80 

Kabelskåp 40 
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Appendix D. Produktionskällor, 
elektricitet 

Detta appendix visar vilka produktionskällor som använts vid framställning av elektricitet. Tabell 

29 nedan visar hur stor del av de olika produktionskällorna som ingår i respektive elektricitetsmix. 

Den europeiska produktionsmixen används i huvudresultatet i kapitel 4.2 – 4.3 och Bra Miljöval 

används i känslighetsanalysen i kapitel 4.4. Dessutom visas klimatpåverkan för dessa mixar i 

Tabell 30 nedan.  

Tabell 29 – Produktionskällor för elektricitetsmixarna. 

Produktionskälla Europeisk produktionsmix (%) Bra Miljöval (%) 

Kolkraft 20,6 - 

Gas 19,7 - 

Kärnkraft 25,6 - 

Annat fossilt 4,1 - 

Vattenkraft 9,1 100 

Vindkraft 11,2 - 

Solceller 3,7 - 

Biobränsle 6,0 - 

Total 100 - 

Tabell 30 – Klimatpåverkan för elektricitetsmixarna. 

Elektricitetsmix Klimatpåverkan (g CO2-ekv./kWh) 

Europeisk produktionsmix 328 

Bra Miljöval 8,6 
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Appendix E. Resultat per 
spänningsnivå - dataunderlag 

Tabell 31 – Tabell 33 nedan visar numeriska värden för de data som visas i Figur 16 – Figur 18 i 

kapitel 4.2.2. 

Tabell 31 – Andel av påverkan från de olika delsystemen för 130 kV nivån, i procent. 
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Klimatpåverkan (GWP) 38 0 6 25 5 19 6 % 

Eutrofiering (EP) 8 0 1 2 1 87 1 % 

Försurning (AP) 48 0 9 29 6 4 4 % 

Marknära oxidantbildning (POCP) 43 0 13 27 9 6 2 % 

Utarmning av resurser (fossil energi) 60 1 9 20 4 3 3 % 

Stål 0 0 0 25 75 - - % 

Aluminium 52 0 2 46 0 - - % 

Koppar 43 0 51 6 0 - - % 

Tabell 32 – Andel av påverkan från de olika delsystemen för 10 kV nivån, i procent. 
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Klimatpåverkan 

(GWP) 

1 3 2 67 2 3 3 2 5 8 3 % 

Eutrofiering 

(EP) 

0 1 0 17 0 1 0 0 31 48 1 % 

Försurning (AP) 1 6 2 79 1 3 3 1 1 1 2 % 

Marknära 

oxidantbildning 

(POCP) 

1 7 3 73 2 7 4 0 1 2 1 % 

Utarmning av 

resurser (fossil 

energi) 

0 4 2 77 5 4 3 1 1 1 2 % 

Stål 9 40 16 0 0 0 24 11 - - - % 

Aluminium 0 0 0 98 0 1 0 1 - - - % 

Koppar 0 19 4 47 0 23 6 0 - - - % 
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Tabell 33 – Andel av påverkan från de olika delsystemen för 0,4 kV nivån, i procent. 
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Klimatpåverkan 

(GWP) 

1 7 1 72 2 2 6 6 2 % 

Eutrofiering 

(EP) 

0 1 0 21 0 1 38 37 1 % 

Försurning 

(AP) 

1 8 2 84 1 2 1 1 1 % 

Marknära 

oxidantbildning 

(POCP) 

0 10 2 80 2 4 1 1 0 % 

Utarmning av 

resurser (fossil 

energi) 

1 7 1 81 5 2 1 1 1 % 

Stål 6 64 9 0 0 21 - - - % 

Aluminium 0 4 0 96 0 0 - - - % 

Koppar 0 11 4 80 0 4 - - - % 
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Appendix F. Granskningsutlåtande 
Den föreliggande rapporten, Miljöpåverkan vid eldistribution i stadsnät – Göteborg Energi Nät 

AB, datum 27 september 2018, har genomgått en kritisk granskning i enlighet med gängse 

regelverk för LCA-studier. Granskningen är utförd som och i enlighet med en oberoende intern 

granskning. Granskare har varit Håkan Stripple, IVL Svenska Miljöinstitutet. Håkan Stripple har 

mer än 20 års erfarenhet av LCA och har genomfört många olika granskningar inom LCA-området. 

Håkan Stripple är dessutom en godkänd oberoende individuell granskare i EPD internationell. 

Studien har genomförts på uppdrag av Göteborg Energi Nät AB och med finansiering från IVLs 

stiftelse SIVL i ett s.k. samfinansierat projekt.  

Granskningen har utförts som en granskning av den föreliggande LCA-rapporten. Granskningen 

har utförts mot ISO-standarderna 14040:2006 och ISO 14044:2006. Resultaten från granskningen har 

kommunicerats med rapportförfattarna, Jacob Lindberg och Ann-Christin Pålsson. En kontroll av 

studien har också gjorts genom att projektet har kontrollerat att studien uppfyller de krav som 

sammanställts i EPD Internationals formulär till granskningsrapport för byggprodukter. 

Kommentarerna från granskningen har dokumenterats direkt i en rapportversion som arkiverats 

för att erhålla spårbarhet i granskningen. Anmärkningarna från granskningen har korrigerats på 

ett tillfredställande sätt i slutversionen av LCA-rapporten. Granskaren kan därför konstatera att 

studien uppfyller de krav som ställs på en LCA-studie.  

Göteborg den 27 september 2018 

/Håkan Stripple/ 
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