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Abstract 
Sapa Heat Transfer is a company that produces aluminum heat-exchanger strips for the automotive 
industry. Sapa Heat Transfer wish to chart their emissions of carbon dioxide in order to meet future 
demands on carbon dioxide reporting. They also would like to examine the meaning of the term 
“green electricity” which is marketed as carbon dioxide free, and the sort of electricity that they 
purchase. This report includes both direct (liquefied petroleum gas and diesel) and indirect (water, 
process-water, long distance heating, waste) emissions from their company. The conclusion of this 
report is that liquefied petroleum is the biggest contributor to the emissions of carbon dioxide and 
that the amount of carbon dioxide emitted from the processes is almost twice the amount of 
aluminum product, or 1,77 to be precise. The green electricity emits small amounts of carbon 
dioxide per kWh produced when analyzed in a lifecycle perspective which is also presented in this 
report. 
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Sammanfattning 
Sapa Heat Transfer (SHT) är ett företag i Finspångs kommun som tillverkar värmeväxlarband 
till fordonsindustrin. För att möta eventuella framtida krav på klimatredovisning vill man från 
Sapa Heat Transfers sida få hjälp med att kartlägga storleken på sina koldioxidutsläpp och 
detta är alltså syftet med denna rapport. Vidare vill man få en djupare förståelse för 
innebörden av begrepp som till exempel grön el, vilken betydelse denna produkt har för 
koldioxidutsläppen. Både direkta och indirekta utsläpp ingår i detta arbete dock exkluderas 
externa transporter samt tjänsteresor. De direkta utsläppen som verksamheten genererar är 
genom förbränning av gasol och dieselförbrukning vid interna transporter och de indirekta 
utsläppen består av elförbrukningen, kommunalvatten, fjärrvärme, avfall samt 
processvatten. 
SHT köper in så kallad koldioxidfri el från Fortum, Fortum marknadsför denna produkt som 
nettokoldioxidfri el och den produceras till knappt 97 % av kärnkraft, dryga 3 % av 
vattenkraft och en liten andel övrig bioenergi. Vattenfall har dock gjort en livscykelanalays av 
sin elproduktion som visar att kärnkraft genererar 4,9 g/kWh koldioxid, vattenkraft 6,0 
g/kWh vilket innebär att den sk koldioxidfria elen alltså inte är koldioxidfri. 
Denna rapport visar att SHT´s största utsläpp av koldioxid härrör från förbränning av gasol 
för värmning i gjuteriprocessen. Förklaringen ligger i att eftersom gasol består av propan och 
varje propanmolekyl vid förbränning ger 3 koldioxidmolekyler och molvikten är snarlik för de 
bägge molekylerna innebär det att 1 ton gasol ungefär ger 3 ton CO₂. Näst efter gasol ger 
fjärrvärmen det största bidraget till koldioxidutsläppen och därefter de interna 
transporterna.  

Problemet med dessa siffror ligger i att livscykelanalys (LCA) tillämpas endast för uppgifterna 
på elproduktionens koldioxidutsläpp. Livscykelanalyser borde tillämpas på alla ingående 
uppgifter för att få jämförbara siffror. 
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Summary 
Sapa Heat Transfer is a company situated in the city of Finspång who produces aluminum 
heat-exchanger strips for the automotive industry. To accomodate future demands on 
climate-reporting SHT would like help to make a survey of the size of their CO₂ emissions and 
this is the purpose of this report. Further on they want to know the full extent of the terms 
like green electricity and carbondioxide free electricity which is the label of the electricity 
they purchase, and to what extent this product affects the total CO₂ emissions. Both the 
direct and indirect emissions are included in this report however external transports and 
business travels are excluded. The direct emissions from the industry are from the burning of 
liquified petroleum gas and the diesel consumption due to internal transport and the 
indirect emissions consists of the electricity use, water, both drinking water and process-
water, long-distance heating and waste.  
The electricity that SHT use is so called carbon dioxide free electricity and is marketed as 
CO₂-free, which does not correspond to the lifecycle analysis that Vattenfall has done for 
their electricity production. The mixture of electricity that SHT buy consists of up to 97 % of 
nuclear power, 3 % of hydropower and a small amount of biological energy production. 
Vattenfalls LCA shows that nuclear power generates 4,9 g/kWh and hydropower 6,0 g/kWh. 
This report shows that the largest emissions of CO₂ originates from the burning of liquefied 
petroleum that is the source of heat in the foundry-process. Liquified petroleum consists of 
propane and one molecule of propane gives three molecules of carbon dioxide and the 
molarweight is just about the same for the two molecules which means that one ton of 
liguified petroleum gives three tons of carbon dioxide. The next biggest emissions source is 
the long-distance heating and then the internal transports.  

The drawback with these numbers are that only in the electricity calculations the whole 
lifecycle has been analyzed, to be able to really compare the numbers all of them should be 
the result of LCA calculations. 
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1. Introduktion 

1.1 Sapa Heat Transfers tillverkningsprocesser 
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Figur 1. Sapa Heat Transfers tillverkningsprocesser 

Sapa Heat Transfer är ett företag i aluminiumbranschen och det ligger i Finspång Östergötland, man 
tillverkar värmeväxlarband av aluminium till bland annat bilkylare, både för person- och lastbilar. SHT 
har cirka 425 anställda och har en omsättning på ungefär 2,2 miljarder kronor. 85 % av tillverkningen 
går till export. Sapa Heat Transfer ingår i Sapa koncernen och ägs av norska Orkla ASA. 

Tillverkningsprocessen börjar i en av fem ugnar där olika aluminiumlegeringar av sekundäraluminium 
framställs från skrot, dels eget processkrot men även inköpt skrot. Detta aluminium gjuts till så 
kallade göt som sedan eventuellt värmebehandlas i homogeniseringsprocessen och sedan sågas till 
önskad längd eller går direkt till fräsen där oxidskiktet som bildas vid gjutningen fräses bort.   I 
gjuteriprocessen används gasol för att värma ugnarna. Därefter sker eventuellt en plätering där 
göten förses med en eller flera plåtar som svetsas vid göten för att till exempel ge extra 
korrosionsskydd. Därefter förvärms göten innan de valsas först i ett varmvalsverk antingen ned till 
80-120 mm och klipps till pläteringsplåt eller 4 mm och hasplas upp till en rulle, som sedan valsas 
ytterligare i ett kallvalsverk till olika tjocklekar. För att materialet ska erhålla önskade egenskaper 
sker en värmebehandling före eller efter kallvalsningen.  Banden kantskärs också efter kundens 
önskemål för att sedan emballeras och levereras ut till kund. SHT är en till ytan stor anläggning vilket 
medför att det blir många interna transporter. 

Som ett led i sitt miljöarbete samt för att möta framtida krav på koldioxid/ klimatredovisning önskar 
Sapa få kännedom om hur mycket koldioxid som släpps ut från processen i form av indirekta och 
direkta utsläpp, framförallt genom elförbrukning, interna transporter med mera.  
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1.2 Syfte och frågeställning: 
Syftet med rapporten är att kartlägga SHT´s utsläpp av koldioxid samt att finna metoder för att räkna 
om el-, vatten, processvatten-, gasol-, fjärrvärmeförbrukning, avfall samt interna transporter till 
koldioxidutsläpp.  

Den el man förbrukar kallas av leverantören för koldioxidfri el, vad innebär det och hur beräknar man 
koldioxidutsläpp? Vilken mängd utsläpp av koldioxid genererar Sapa Heat Transfer i sin verksamhet, 
det vill säga hur stort är Sapa Heat Transfers koldioxidspår? Vad innebär en klimatdeklaration?  

1.3 Avgränsningar 
Fokus ligger på företagets förbrukning av el, vad den innebär för företagets totala koldioxidutsläpp. 
Även en analys av innebörden av att använda koldioxidfri el.  

När det gäller avfall så kommer endast fraktionen brännbart avfall tas med i beräkningen, möjligtvis 
kan övriga avfallsfraktioner räknas med avseende på transporter men jag väljer att inte ta med det 
eftersom det blir svårt att hitta dessa uppgifter. 

Externa transporter kommer inte att räknas med och inte heller kommer tjänsteresor att räknas med 
i detta arbete. 

Viss energi produceras på industriområdet genom vattenkraft från det vattendrag som rinner genom 
området, denna har en effekt på 6 GW men det går inte att avgöra hur stor del som kommer SHT till 
del så denna faktor tas inte med i beräkningen. 

Aluminiumet bidrar till utsläppen under utvinning, bearbetning med mera fram till det når SHT´s 
processer men då avgränsningen är SHT´s processer tas detta ej med i beräkningen. 

1.4 Material och metoder 
Primär datainsamling har skett genom intervjuer med Coor som levererar värme och el till Sapa samt 
intervjuer med Malin Spångberg, miljöchef på SHT, för att framförallt ta reda på hur stor förbrukning 
av el, vatten, fjärrvärme och gasol företaget har samt hur mycket avfall verksamheten genererar och 
hur mycket bränsle som förbrukas genom interna transporter. Även när det gäller att beskriva 
processens olika delar och flöden har miljöchefen varit källa till uppgifterna.  

Uträkningar av framförallt de indirekta utsläppen men även de direkta utsläppen har inneburit 
litteraturstudier samt efterforskning på nätet efter lämplig metodik, även LCA har studerats, vilket 
alltså innebär sekundär datainsamling. En LCA genomförd av Vattenfall samt EPD (Environmental 
Product Declaration)dokument även de från Vattenfall ligger till grund för uppgifter angående 
elförbrukningens bidrag till koldioxidutsläpp, då källan till dessa uppgifter är elproducenten själv kan 
deras LCA vara något vinklad men eftersom den elleverantör som SHT anlitar uppger nollutsläpp så 
gör jag antagandet att Vattenfalls LCA stämmer mer överens med verkligheten. 

1.5 Förväntat resultat 
Att genom litteraturstudie finna metoder för att räkna ut Sapa Heat Transfers koldioxidutsläpp för 
hela verksamheten både indirekta och direkta med hjälp av data från företaget angående 
energiförbrukning, vattenförbrukning, gasolförbrukning etc. Att kortfattat presentera vad 
klimatdeklarationer samt vad grön el innebär. 
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2.  Bakgrund 

2.1 Teoribakgrund 

2.1.1 Koldioxid 
De utsläpp av koldioxid som framgår av denna rapport är främst av fossil härkomst. Man brukar tala 
om att det kol som ingår i till exempel trä redan ingår i kolets kretslopp inte bidrar till 
växthuseffekten eftersom det tas upp igen av växterna i fotosyntesen medan det som är av fossil 
härkomst bidrar till en ökad halt av koldioxid i atmosfären eftersom det kommer från kolkällor som 
varit bundna i marken i mer än 10 000 år. 

2.1.2 Grön el 
Grön el är ett begrepp som saknar en exakt definition, som Marknads Etiska Rådet, MER (2007) 
fastslog i ett uttalande angående en anmälan mot bolaget Östkraft där den senare anmälts för 
vilseledande reklam. Grön el uppfattas allmänt som el framställd av förnybara och mindre 
miljöskadliga källor som biobränsle, vindkraft, vattenkraft och solenergi, och har därigenom en vidare 
mening än Naturskyddsföreningens ”Bra miljöval el” eller ”miljömärkt el” eftersom denna inte räknar 
med all vattenkraft. MER menar vidare att konsumenterna trots detta förhållande uppfattar grön el 
som synonymt med ”Bra Miljöval el”.  

Sveriges regering likställer grön el med el producerad från förnybara källor, det vill säga vind-, 
vattenkraft, solenergi och biobränslen, och menar att man genom elcertifikatsystemet syftar till att 
uppfylla produktionsmål angående förnybar el som preciserats i svensk lag. ”Att betala avgiften för 
elcertifikat är att likna vid att betala för en tjänst, tjänsten att någon producerar förnybar el.” 

Energirådgivningen.se en internetsajt skapad av den kommunala energirådgivningen i 27 kommuner i 
Stockholmsregionen har gett ut ett faktablad där definitionen på grön el uppges vara el som 
producerats från förnybara energikällor, sådana energikällor som förnyas hela tiden och är oändliga, 
det vill säga sol-, vind-, vattenkraft samt biobränslen.  Förnybar energi uppges också vara 
klimatneutral med innebörden att ingen koldioxid tillförs atmosfären genom produktionen av denna 
el.  

Från Naturvårdsverkets sida anses att konsumenten visserligen inte kan spåra den el som används för 
att veta exakt hur den framställs istället handlar det om att köpa till exempel miljömärkt el för att ge 
en signal till producenter om att förnybar el med lägre miljöpåverkan efterfrågas. (Naturvårdsverket, 
2010) 

Som konsument kan man efterfråga till exempel grön el men då marknaden för dessa produkter inte 
är reglerad kan miljövärdet av en kWh grön el säljas flera gånger. Därför behövs verifikationer för att 
producenten inte ska kunna sälja samma vara två gånger så att säga. Ursprungsgarantier är en typ av 
verifikation. Enligt EU direktiv 2001/77/EG ska ursprungsgarantier innehålla uppgifter om vilken 
energikälla, var och när elen producerats. I Sverige finns två varianter av ursprungsgarantier, det är 
dels Elcertifikatsystemet för vindkraft, solenergi, geotermisk energi mm och dels EECS-standarden för 
resterande energislag. Ursprungsgarantier kopplade till EECS-standarden ska annulleras då de säljs 
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vilket inte är fallet med de som är kopplade till elcertifikatssystemet. De senare kan därmed säljas 
igen, vilket dock är brottsligt och innebär att aktören kan ställas inför rätta. (Persson, 2008) 

EU-kommissionen har lämnat ett förslag till parlamentet om ett system med ursprungsgarantier för 
el, värme och kyla för att garantera att energi som kallas förnybar verkligen härrör från förnybara 
energikällor. På så vis kan inte miljövärdet sälja flera gånger. (Persson, 2008) 

Bra miljöval märkningen är Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning. Märkningen ska kunna 
garantera att den el kunden köper är producerad enligt de kriterier som angivits. Företag med Bra 
Miljövalslicens genomgår varje år kontroll och måste redovisa att licensavtalet uppfylls. I 
licensavtalet finns de villkor som angivits i kriterierna och licensvillkoren. En revisor godkänd av 
Svenska Naturskyddsföreningen granskar uppgifterna och då kontrolleras till exempel att andelen Bra 
Miljöval- märkt el överensstämmer med antalet sålda kWh. (Persson, 2008) 

SERO-el® varumärket ägs av Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO). Märkningen kan 
utfärdas för småskalig vattenkraft upp till 1500 kW samt vindkraft. För försäljning av el under detta 
varumärke krävs bland annat att elproduktionen blivit godkänd av Statens energimyndighet för 
tilldelning av elcertifikat. Till SERO lämnas garantier om ursprunget för produktionen vilket medger 
att SERO kan utge licens till producenten för försäljning under varumärket.  Elens ursprung är då 
knutet till den fysiska elleveransen. Genom internrevision kontrolleras att miljövärdet bara säljs en 
gång. (Persson, 2008) 

Självdeklarationer och bilaterala avtal bygger på elhandel där elens ursprung anges men inte är 
knutet till ett officiellt system som kan garantera att detta är korrekt. Elleverantören kontrollerar 
själv att inte mer förnybar el säljs än vad som köps in/produceras. Kunden kan i detta fall inte vara 
säker på att miljövärdet säljs till flera kunder. (Persson, 2008) 

Alla elleverantörer ska enligt EU:s elmarknadsdirektiv ange från vilken energikälla den framställts. 
Elproduktionens miljöpåverkan (där koldioxidutsläpp och genererat kärnbränsle är minimikrav) ska 
också anges, ett alternativ är att källan till den informationen anges. Detta är implementerat i 12 och 
13 § i Svenska ellagen (1997:857). (Persson, 2008) 
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Figur 2 Energisystem för en energikedja. Energin som flödar symboliseras av de gröna pilarna där 
energiinsatser eventuellt krävs under processen och energiförluster sker vilket minskar energin som 
utvinns. De grå pilarna symboliserar utsläppen som processen genererar.(efter Energimyndigheten, 
2008) 

2.1.3 Hur mycket koldioxid ger en kWh? 
Att räkna ut hur stora utsläpp av koldioxid en kWh genererar innebär att man först måste veta hur 
elen producerats och från vilken källa den härrör. El ger givetvis olika stora utsläpp beroende på om 
den till exempel kommer från ett kolkondenskraftverk eller från vindkraft. I Sverige består 
elproduktionen av främst vattenkraft och kärnkraft och om man bara utgår från detta så är det 
rimligt att räkna på att 1 kWh motsvarar enligt Svensk energi (2010) cirka 20 gram koldioxid under ett 
normalår. Om det är ett torrår då vattentillgången i de svenska vattenmagasinen är låg, räcker inte 
produktionskapaciteten för att täcka efterfrågan i landet och då måste utländsk el köpas in. Måttlig 
import innebär enligt Svensk energi (2010) ett ungefärligt värde av 40 gram koldioxid per kWh. Under 
så kallade våtår då god tillgång på vatten i de svenska vattenmagasinen råder, exporterar vi den el 
som blir över till våra grannländer och denna el är i princip koldioxidfri. Det är alltså elen på 
marginalen som ger störst utsläpp av koldioxid. (Svensk energi, 2010) För att räkna med mer exakta 
siffror krävs en livscykelanalys av elproduktionen. 

En kund av miljömärkt el kan hävda att ingen koldioxid släpps ut alls. Då Sverige tillhör den 
gemensamma nordiska elmarknaden kan det enligt Svensk energi (2010) vara lämpligt att räkna på 
att en kWh ger upphov till cirka 100 gram koldioxid.  
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2.1.4  Program för energieffektivisering 
Programmet för energieffektivisering (PFE)riktar sig till energiintensiv industri och syftar till att öka 
energieffektiviteten hos företagen. Det ger möjlighet för företagen att få skattebefrielse för el som 
används vid tillverkningen under förutsättning att företaget arbetar strukturerat med energifrågorna 
och utför energieffektiviseringar i sin verksamhet. Den första femårsperioden har visat att 87 svenska 
energiintensiva företag har lyckats energieffektivisera sin elförbrukning på 1,4 TWh, motsvarande 
cirka 80 000 eluppvärmda villor. Förväntningen innan programmet startade var 0,6 TWh. De 
deltagande företagen har genomfört dels eleffektiviserande åtgärder och förbättrat rutiner för 
energieffektiva inköp och projekteringar, sammanlagt har man genomfört 1066 åtgärder och 
investerat 636 miljoner kronor. (Energimyndigheten, 2010) 

De positiva effekterna av PFE är många, dels så sänker företagens sina energikostnader, kunskaperna 
om energieffektivitet ökar hos de anställda och företagens miljöpåverkan minskar. Idag deltar 110 
företag i landet i PFE och dessa står tillsammans för en femtedel av landets totala energiförbrukning 
och ungefär hälften av industrins förbrukning. (Energimyndigheten, 2010) 
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3. Resultat 

3.1 Klimatdeklaration 
Miljöstyrningsrådet har lanserat så kallade klimatdeklarationer för att företag och organisationer ska 
kunna redovisa hur dess verksamhet påverkar klimatet på ett trovärdigt och sakligt sätt. 
Klimatdeklarationer bygger på miljövarudeklarationer som visar på en varas miljöpåverkan under 
hela dess livscykel. Klimatdeklarationen redovisar klimatpåverkande utsläpp i så kallade 
koldioxidekvivalenter och de ämnen som ingår i redovisningen är bland annat koldioxid, metan och 
lustgas. Klimatdeklarationen redovisar vilka växthusgaser som släpps ut, var de sker och hur mycket 
utsläpp som sker under hela livscykeln. Dessa deklarationer sker enligt standardiseringsorganet ISO´s 
standarder för miljöområdet, ISO 14 040 och 14 044 (livscykelanalyser) och ISO 14 025 
(miljövarudeklarationer) och de granskas och godkänns sedan av oberoende organ. 
(Miljöstyrningsrådet, 2010) 

3.2 Direkta och indirekta utsläpp av koldioxid vid SHT 
Direkta utsläpp Indirekta utsläpp 
Interna transporter Elförbrukning 
Gasolvärmning Förbrukning av kommunalt vatten 
 Förbrukning av processvatten 
 Avfall 
 Fjärrvärme 
 Inköpta göt 
Tabell 1 Sapa Heat Transfers utsläppskällor 

De direkta utsläppen som SHT´s verksamhet ger är alltså interna transporter, det vill säga truckar 
som drivs med diesel, och gasol som används för uppvärmning av ugnar. De indirekta utsläppen är 
genom el- och vattenanvändning, både kommunalt vatten och processvatten som tas från 
närliggande vattendrag, samt från avfall och fjärrvärme men även de göt som köps in från 
utomstående producent. 

3.3 Gasol 
I gjuteriprocessen används gasol för värmning av ugnar och förvärmning med mera och under 2009 
förbrukades 1 992 ton gasol här (Energikartläggning SHT 2009). Gasol är en gasblandning som består 
av framförallt propan, C₃H₈, men kan också innehålla butan C₄H₁₀. I detta fall består gasolen till 95 % 
av propan och övriga ingående ämnen är etylmerkaptan, tillsatt för att gasolen ska lukta, metanol 
och till <5 % en komplex blandning av kolväten (varuinformationsblad, gasol). Formel vid förbränning 
av gasol: 

C
3
H

8 
+ 5O

2 
→ 3CO

2 
+ 4H

2
O 

2009 Förbrukning gasol (kg) Utsläpp koldioxid (kg) 

Gjuteriprocesser 1 992 000 5 971 753 
Tabell 2 SHT gasolförbrukning samt koldioxidutsläpp från gjuteriprocess 



   
 

3.4 El 

3.4.1 Fortum Carbon Free 
Den elektricitet som SHT använder säljs via Coor Service Management av Fortum (Klöver, 2010). 
Fortum uppger att all el man säljer är koldioxidfri, och man kan välja mellan olika produktionsmixer 
där de olika alternativen är Fortum Carbon Free, Fortum Renewable och Bra miljövalmärkt el. Den el 
som SHT köper in är Fortum Carbon Free och enligt Fortum så innebär det att den främst produceras 
av kärnkraft men även förnybara källor. Den förnybara elen kommer från vatten-, vind-, bio-, eller 
solkraftsanläggningar. Denna elproduktion innebär enligt Fortum inga nettoutsläpp av koldioxid i 
produktionen, och man uppfyller kraven i ISO 14021 om egna miljöuttalanden vilket granskas av 
oberoende revisorer. Miljövärdet är enligt Fortum spårbart och kan alltså inte säljas igen. 

3.4.2 Livscykelanalys för elproduktion 
Enligt Arne Bylund på Fortum så har man inte gjort någon livscykelanalys för sin elproduktion men 
han menar att den som Vattenfall gjort för in elproduktion bör vara giltigt även i Fortums fall. Därför 
kommer Vattenfalls LCA ligga till grund för beräkningar på SHT´s elförbrukning. 

En livscykelanalys är en metod som är avsedd att ge en helhetsbild av hur stor total miljöpåverkan en 
produkts hela livscykel är, det vill säga från råvaruutvinning till tillverkning och avfallshantering, 
inklusive transporter och energiförbrukning i alla led. En LCA tar ingen hänsyn till ekonomi eller 
sociala aspekter och innehåller ingen riskanalys eller analys av påverkan på den biologiska 
mångfalden. De källor till koldioxidutsläpp som man kan anta för en produkt/energislag skulle kunna 
vara: 

 

Transporter Transporter AnvändandeProduktionUtvinning av 
råvara 

 
 

 

Avfall - 
förbränning 

Avfall -
transporter 

Figur 3 Exempel på en kedja av processer i en livscykel 

Detta är en enkel kedja av processer som kan ingå i en livscykel, som ska visa på hur många delar i en 
livscykel som kan bidra till koldioxidutsläpp. Transporter är ett exempel som återkommer i många led 
i en livscykel, framförallt då utvinning och produktion ofta kan ske i andra delar av världen och då 
medföra långa transportsträckor. 

Maria Fagerberg 

Vattenfall har gjort en livscykelanalys för sin elproduktion där allt ingår från uranbrytning till, 
byggande och rivning av anläggningar, drift, restprodukter med mera. Denna LCA har resulterat i ett 
snitt på 5,8 g CO2/kWh vid genomsnittsproduktionen som utgörs av 61,7 % kärnkraft, 37,5 % 
Vattenkraft och resterande 0,8 % övrigt. Fortums genomsnittsproduktionsmix för produkten Carbon 
Free för 2008 motsvarar knappt 97 % kärnkraft och 3 % vattenkraft och övrig förnyelsebar energi 
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(Bylund, 2010). Vattenfalls miljövarudeklaration för kärnkraft uppger att kärnkraften ger utsläpp på 
4,9 g CO2e per levererad kWh för industriella kunder och densamma för vattenkraft uppger utsläpp 
på 6,0 g CO2 per levererad kWh. Här slår man också fast att den största miljöpåverkan sker vid 
byggande och reinvestering i kraftverk och dammar, driftens bidrag utgör mindre än 1 % av de 
studerade utsläppen. Detta motsvarar för SHT´s inköpta elmix cirka 4,91 g CO2e per levererad kWh. 

3.4.3 Elförbrukning 
2009 Mängd el förbrukad 

2009 (MWh) 
Koldioxidutsläpp 
(kg) 

Produktionsprocesser gjuteri: 
Smältning, gjutning, 
homogenisering 

40 054 196 2652 

Produktionsprocesser valsverk: 
götfräsning, plätering, 
värmning, valsning 

56 527 276 9823 

Produktionsprocesser 
färdigställning: sträckning, 
skärning, värmning, 
emballering 

10 060 49 2944 

Totalt 106 641 522 541 
Tabell 3 Sapa Heat Transfers elförbrukning uppdelat per produktionskedja (Energikartläggning, 2009) 

Under 2009 förbrukade gjuteriet och processerna som ingår i den kedjan  40 054 MWh vilket gav 196 
ton koldioxidutsläpp. Nästa produktionskedja är valsverken och dessa förbrukade 56 527 MWh vilket 
gav 277 ton koldioxidutsläpp. Därefter följer färdigställning med mera där det åtgick 10 060 MWh 
energi vilket gav 49 ton i koldioxidutsläpp. 

3.5 Vatten 

3.5.1 Kommunalvattenförbrukning 
SHT förbrukar 27 265 m³ kommunalt dricksvatten (Spångberg, 2010). Det kommunala vattnet som 
producerades under 2009 uppgick till 2 461 230 m³ och det åtgick totalt 36,5 m³ olja, 999 597 kWh el 
i vattenverket. SHT´s andel motsvarar cirka 1,1 %5 av det kommunala vattnet. Elektriciteten som 
används levereras av Vattenfall av okänd mix därför räknar jag här med de värden som framkommit 
av Vattenfalls LCA på elproduktion, det vill säga 5,8 g per kWh el. Olja som förbrukas, det vill säga 
36,5 m³, motsvarar enligt Jernkontorets energihandbok 106 1346 kg koldioxid 

 

                                                            
1 (0,97 * 4,9) +( 0,03 * 6,0) = 4,933 g CO2e/kWh 
2 40 054 000 * 4,9 = 196 265 000 g koldioxid 
3 56 527 000 * 4,9 = 276 982 000 g koldioxid 
4 10 060 000 * 4,9 = 49 294 000 g koldioxid 
5 11 073 / 999 597 = 0,01107… 
6 36,5 * 38,16 * 76,2 = 106 134 kg 
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2009 Hela kommunen SHT´s andel 

Elförbrukning vattenverk (kWh)  
 

999 597 11 0737 

 Oljeförbrukning (m³) 
 
 

36,5 0,40 

Producerad / använd mängd 
vatten (m³) 

2 461 230 27 265 

Tabell 4 Vattenproduktion Finspångs tätort samt Sapa Heat Transfers andel 

SHT´s andel av koldioxidutsläppen från det kommunala vattnet blir 648 kg för elförbrukningen och 
1 1679 kg för oljeförbrukningen. Detta ger sammantaget ett bidrag från det kommunala vattnet på 
1 231 kg koldioxid. 

3.5.2 Industrivattenförbrukning 
Industrierna på området använder processvatten från ett närliggande vattendrag, detta vatten 
pumpas upp och ut till användarna internt. Under 2009 användes totalt 3 440 512 m³ vatten varav 
SHT använde 2 093 454 m³ vilket ger en andel på 60,8 %10. (Klöver, 2010)  

2009 Volym (m³) Elmängd 
(kWh) 

Koldioxidutsläpp 
(kg) 

Total vattenförbrukning hela industriområdet  3 440 512   
Elförbrukning pumpstationer   1 294 154  
SHT vattenförbrukning 2 093 454   
SHT koldioxidutsläpp  från 
processvattenanvändning  

  4 56711 

Tabell 5 Processvatten-elförbrukning samt Sapa Heat Transfers andel och koldioxidutsläpp 

 Vattenfalls LCA angav 5,8 g koldioxid/ kWh med vid normalmix elproduktion. Koldioxidutsläpp från 
processvattenförbrukningen uppgår till 4 567 kg. 

3.6 Interna transporter 
De interna transporterna sker med truckar som drivs med diesel eller batterier. Under 2009 
förbrukade dieseltruckarna 280 m³ diesel (Spångberg, 2010) vilket medför utsläpp av 711 245 kg 
koldioxid enligt Energihandbokens beräkning. De truckarna som drivs med batterier ingår under 
elförbrukningen eftersom de laddas med el. 

2009 Förbrukad diesel (m³) Koldioxidutsläpp (kg) 

Transporter med dieseltruck 280 711 245 
Tabell 6 Trucktransporter förbrukad diesel samt utsläpp av koldioxid 

                                                            
7( 27 265 / 2 641 230 ) * 999 597 = 11 073,235 
8 11 073 * 5,8 = 64 kg 
9 106134 * 0,011 = 1 167 kg 
10 2 093 454 / 3 440 512 = 0,608 
11 2 093 454 / 3 440 512 * 1 294 154 * 5,8  = 4 567 245 
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3.7 Fjärrvärme 
SHT förbrukade under 2009 7 712 MWh fjärrvärme samtidigt generade man genom egna processer 
933 MWh. (Energikartläggning SHT 2009) Finspångs Tekniska verks fjärrvärmeanläggning 
producerade under 2009 145 117 MWh varav 7 807 MWh kyldes bort, kvarstår då 133 466 MWh som 
gått ut på fjärrvärmenätet. Anläggningen består av fyra olika pannor med olika bränsle: 

2009 Avfallspanna Biopanna Oljepanna 1 Oljepanna 2 

Eldningsolja Eo 1 
(m³) 

- - 1 279 572 

Biobränsle (ton) 147 19 195 - - 
RT-flis (ton) 1 186 - - - 
Avfall (ton) 29 000 - - - 
Producerad 
energi 2009 
(MWh) 

66 262 57 584 12 475 6 911 

Utsläpp fossilt 
CO₂ (ton) 

14 264 - 3 403 2000 

Tabell 7 Finspångs Tekniska Verk fjärrvärmeanläggnings förbrukning av bränsle uppdelat per panna 
samt utsläpp av fossilt koldioxid 

 

Totalt utsläpp av fossil koldioxid för Finspångs värmeverk blev 19 667 ton. SHT´s andel av den 
fjärrvärme som producerades motsvarade cirka 5,1 % det vill säga 99912 ton koldioxid.  

3.8 Avfall 
Finspångs tekniska verk förbränner bland annat avfall i sin fjärrvärmeanläggning. För att räkna ut 
SHT´s bidrag till koldioxidutsläppen från det brännbara avfall som verksamheten ger upphov till 
räknas utifrån Finspångs värmeverks produktions- och utsläppsvärden. 

Avfallspannans bränsle/energiförbrukning 

2009 Avfall Biobränsle RT-flis Totalt 

Mängd avfall (ton) 29 000  147  1 186  30 333 
Energivärde för 
respektive 
avfallssort (MWh) 

72 499  412  3 084  75 995 

Tabell 8 Finspångs Tekniska Verks fjärrvärmeanläggning avfallspannan: bränslemängd och 
energivärden 

Under 2009 genererade avfallspannan 66 262 MWh och drifttiden var 7 529 timmar. Avfallspannan 
släppte under 2009 ut 14 264 ton fossilt koldioxid och 19 600 ton biologiskt koldioxid. Detta innebär 
enkelt räknat att varje ton avfall genererar i snitt 0,4913 ton CO₂/ton avfall. SHT´s mängd brännbart 

                                                            
12 7 712 - 933/ 133 466 * 19 667 = 999 ton CO₂ 
13 14 264 / 29 000 = 0,49 ton CO₂/ton avfall 
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avfall uppgår till 148,76 ton (Spångberg, 2010) vilket då motsvarar utsläpp av fossil koldioxid på 
72 89214 kg. 

3.9 Inköp av aluminiumgöt 
För att det totala värdet på SHT’s utsläpp av koldioxid ska bli korrekt måste även utsläppen från de 
inköpta göten räknas med. Eftersom dessa går in i processen innan valsning men efter smältning och 
gjutning så är det de två sistnämnda processers bidrag som måste räknas med eftersom de redan 
finns med i utsläppen från valsverk och färdigställning. Storleken på utsläppen är svåra att beräkna 
då dessa göt produceras av extern producent men i denna rapport beräknas dess utsläpp enligt 
storleken på SHT’s utsläpp för egen producerade göt. 

De totala utsläppen för de 54 000 ton göt som produceras från SHT’s egna smältverk och gjuteri är 
för el och gasol 6 168 018 kg vilket innebär 0,1115 kg CO₂ / kg Al. Detta innebär att de inköpta göten 
bidrar alltså med 2 76016 ton CO₂. 

Eftersom de inköpta göten inte produceras vid SHT’s anläggning innebär det att utsläppen de 
genererar placeras under de indirekta utsläppen.  

 Mängd (ton) Koldioxid (ton) 

Inköpta göt 23 000 2 530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                            
14 148,76 * 0,49 * 100 = 72 892 kg avfall 
15 6 168 018 / 54 000 000 = 0,11 kg CO₂/kg Al göt 
16 23 000 * 0,11 = 2 530 ton CO₂ 



   
 

3.10 Processer, energiförbrukning och koldioxidutsläpp 
TILLFÖRD ENERGI  PROCESS  UTSLÄPP KOLDIOXID 

In smältverk 60 000 ton 
råaluminium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

56 527 MWh El    276 982 kg 

40 054 MWh El  196 265 kg CO₂   

 1 992 ton gasol                   5 971 753 kg CO₂ 

In färdigställning 68 000 ton 

 

Ut valsverk 68 000 ton  

In valsverk 83 000 ton 

Ut gjuteri 54 000 ton aluminiumgöt  

 
Inköp göt 23 000 ton 

Hall 7 och hall 5 

VARMVALSVERK och 
KALLVALSVERK 

B98 

GJUTERI smältning, 
gjutning och 

homogenisering 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
Figur 3 Flödesschema för Sapa Heat Transfer med utsläpp av koldioxid från olika källor 

4 567 kg CO₂  från 
processvatten-
förbrukning 

2 530 000 kg CO₂ från 
inköpta göt 

106 134 kg CO₂ från 
kommunalvatten 

10 060 MWh El  49 294 kg CO₂

72 892 kg CO₂ från 
extern 
avfallsförbränning 

999 000 kg CO₂ från 
fjärrvärme 
användning 

711 245 kg CO₂ från 
interna transporter 
med truck 

Ut färdigställning 54 000 ton 
färdig produkt 

Hall 3 och hall 4 

FÄRDIGSTÄLLNINGEN 
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3.11 Sapa Heat Transfers koldioxidfotspår 
 

2009 Direkta utsläpp (ton) Indirekta utsläpp (ton) 
Fjärrvärme  999 
Brännbart avfall  73 
Interna transporter 711   
Processvatten  4,6 
Kommunalvatten  106 
Gasol 5 972   
El  523 
Inköpta göt  2 530 
Totalt 6 683 4 235,6 
Tabell 9 Förteckning över Sapa Heat Transfers direkta och indirekta koldioxidutsläpp 

Totala utsläpp, indirekta och direkta, är ungefär 10 918,6 ton, det vill säga ungefär 0,202 ton 
koldioxid per producerat ton aluminium. 

 

Diagram 1 Sapa Heat Transfers direkta utsläpp av koldioxid i ton 

Diagrammet visar SHT´s direkta utsläpp av koldioxid där gasol står för största delen och interna 
transporter för den mindre delen. 
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Diagram 2 Sapa Heat Transfers indirekta utsläpp av koldioxid i ton 

Detta diagram visar de indirekta utsläppen där de inköpta göten placerar sig först följt av fjärrvärme, 
el, kommunalvatten, avfall och sist processvatten. 

3.12 Osäkerhetsanalys och felkällor 
Det kommunala vattnet pumpas från sjön Bleken till vattenverket med så kallade råvattenpumpar, 
för vilka det saknas uppgifter för hur mycket elektricitet de drar och även pumparna som pumpar 
runt vattnet på vattennätet saknas uppgifter för. Eventuell service och underhåll som företas på 
ledningssystem och pumpar som medför eventuella bidrag till koldioxidutsläppen antas försumbara. 
Detta medför en viss osäkerhet i siffrorna som framkommer angående koldioxidutsläpp för 
kommunalvattnet. När det gäller det processvatten som används förekommer även här service och 
underhåll på ledningssystem och pumpar vilket kan bidra till koldioxidutsläpp men antas försumbart 
även här. 

Avfallet som produceras är av olika typ med olika stort kolinnehåll vilket innebär att man inte kan 
räkna med ett generellt koldioxidutsläpp per mängd avfall och därigenom få ett mer exakt värde på 
avfallets koldioxidutsläpp. Att dela upp avfallet i fraktioner efter kolinnehåll och utgå från detta vid 
beräkning av utsläpp är dock inte aktuellt här, därav följer en viss felkälla angående avfallets bidrag 
till koldioxidutsläppen. 

De inköpta göten produceras av annan än SHT därför är dess utsläpp svåra att kalkylera, de kan vara 
både större och mindre än vad denna rapport uppger. Detta är helt beroende den utomstående 
producentens gasol och elförbrukning med mera. 
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  3.12.1 Livscykelanalys eller inte? 
Livscykelanalyser är endast tillämpade vad gäller elförbrukningen vilket medför osäkerhet angående 
de totala utsläppen från övriga källor.  

Utsläppskällorna av koldioxid i en livscykel kan vara många. Gasol för att ta ett exempel framställs ur 
olja eller naturgas som utvinns till havs eller på land, och sedan transporteras till 
avskiljningsanläggningar eller raffinaderier och sedan transporteras till distributör och vidare till 
kund. Dessförinnan har byggnation av alla ingående anläggningar, och underhåll och service på dessa 
också bidragit till koldioxidutsläppen. 

Fjärrvärme produceras i Finspång men bränslet transporteras från andra orter, byggnation, service 
och underhåll av anläggningen bidrar till utsläpp av koldioxid. 

3.13 Slutsats 
Det resultat som framkommit här visar att utsläppen av koldioxid överstiger produktionen av 
aluminiumprodukt med faktor 0,202. Det största bidraget ger gasolförbrukningen där förbrukningen 
uppgår till 1 992 ton vilket medför utsläpp av tre gånger så mycket gasol, 5 972 ton CO₂ av den enkla 
anledningen att en gasolmolekyl ger tre koldioxidmolekyler. Detta förutsätter nog att förbränningen 
är fullständig vilket inte riktigt framgår i Energihandboken som är källa till dessa uppgifter.  

Klimatdeklaration är en typ av redovisning som är framtagen av miljöstyrningsrådet för att hjälpa 
företag som vill redovisa sina utsläpp av växthusgaser. Redovisningen sker enligt standarder för bland 
annat livscykelanalyser och de redovisar utsläpp av bland annat koldioxid, metan och lustgas. Som ett 
led i SHT´s miljöarbete vore det en god ide att genomföra en sådan klimatdeklaration, då har man 
också ett underlag för framtida krav på koldioxidredovisning. 

Grön el har ingen exakt definition, men det tolkas allmänt som el producerad från förnybara källor, 
det vill säga vattenkraft, vindkraft, biobränsle, solenergi etcetera. Den gröna elen som SHT köper 
uppges av Fortum inte ge några nettoutsläpp av koldioxid, men det är ju ett något missvisande 
försäljningsargument då även förnybar el ger koldioxidutsläpp, inte från själva produktionen av el 
men från byggnation, underhåll och drift av själva produktionsprocessen. Väljer man att göra sin 
utredning av en verksamhets koldioxidutsläpp från ”vagga till grav” så kommer utsläppen självfallet 
att bli högre än om man väljer att titta enbart på produktionen, men det blir också med sanningen 
mera överens stämmande.  

Slutsatsen kan sägas vara att utsläppen av koldioxid från SHT är minst 10 919 ton per 2009. Det 
innebär att SHT har siffror att utgå ifrån, när tillsynsmyndigheten kommer med krav på redovisning 
av koldioxidutsläpp så kommer ramar för denna redovisning att visa om man behöver gå djupare in 
på livscykelanalyser eller om det räcker att redovisa de utsläpp som kommer från själva 
produktionsfaserna. 
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4. Diskussion 
Elförbrukningen är beräknad utifrån ett livscykelperspektiv för att ge en sannare bild av de faktiska 
utsläppen av koldioxid. Övriga utsläppskällor är dock inte beräknade utifrån ett livscykelperspektiv 
och är därför inte lika korrekta. Många uppgifter är svåra att hitta och har därför antagits försumbara 
eller bara uteslutits på grund av bristande information, frågan är dock hur mycket bidrag till exempel 
pumparna på vattennätet hade gett med avseende på koldioxidutsläpp? Jag tror att de flesta 
uppgifter som saknas med god rimlighet kan anses försumbara i proportion till de uppgifter som jag 
har hittat och tagit med. Största utsläppskällan ger utsläpp som är mer än dubbelt så stor som de 
utsläpp som i storleksordning kommer efter, men skulle ett livscykelperspektiv beaktas på alla 
ingående källor så skulle förmodligen storleksordningen skifta om något. Att bygga och driva en 
fjärrvärme anläggning ger säkerligen större bidrag till utsläppsfaktorn än till exempel byggandet av 
pumpvattenstationer för kommunal- och processvatten. Det brännbara avfallet som ger ett 
förhållandevis lågt bidrag kanske skulle öka markant om byggande och underhåll av anläggning, 
transporter av avfall med mera skulle räknas med. 

Jag anser att avsaknaden av livscykelanalyser gör att elförbrukningens bidrag inte riktigt är 
jämförbart mot övriga utsläpp och bör beaktas separat. Den el man använder är ju, om enbart 
produktionen räknas nästintill koldioxidfri så detta bidrag skulle kunna sättas till noll om man skulle 
välja att helt bortse från hela livscykelns bidrag till utsläppen. Men å andra sidan skulle det totala 
utsläppet av koldioxid från verksamheten bli 10 396 ton det vill säga 0,193 ton koldioxid per 
producerat ton aluminiumprodukt. Det skulle med andra ord inte skilja så mycket om man väljer att 
gå på elproducentens inslagna linje och räknar med 0 i utsläpp av koldioxid från elproduktionen.  

Frågan är då: ska man använda livscykelanalyser för alla utsläppskällor för att redovisa ett företags 
koldioxidutsläpp? Är det verkligen Sapa Heat Transfer som ska bära utsläppsstatistiken för 
elproduktionens byggnation och underhåll av vattenkraftsanläggning eller kärnkraftsanläggningar? 
Betyder det att elproducenten inte har någon del i dessa utsläpp? Skulle det betyda att 
elproducenten har nollutsläpp? Eller utsläppsstatistik för fjärrvärme där avfallet till största delar INTE 
kommer från SHT´s egna verksamhet utan från privatpersoner och andra företag som sin tur kanske 
borde räkna utsläppen till sin egna statistik eftersom de har producerat avfallet? Är det i så fall alltid 
konsumenten som ska bära bördan av produktionens utsläpp per sin förbrukning? Nej enligt min 
mening bör man titta på varje produkt för sig, när det gäller avfall så har SHT använt produkten som 
sedan blir ett avfall som går till avfallsförbränning rimligen borde detta avfalls livscykelutsläpp 
härledas till SHT. Däremot fjärrvärmens avfallsbränsle där merparten har konsumerats av andra 
konsumenter än SHT bör härledas till varje person/företag som konsumerat varan som sedan blivit 
avfall. Så när det gäller fjärrvärme bör man enligt min mening inte tillämpa livscykelanalys för att 
räkna ut verksamhetens koldioxidutsläpp.  

Det är en svår fråga att tackla och när myndighetskrav kommer på att företag måste redovisa sina 
koldioxidutsläpp så kommer mest troligt denna fråga att vara utredd och redovisningskraven 
specificeras. 
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