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Abstract 
The electrical transmission and distribution grid play a vital role in reaching the Paris agreement 
by electrification of society. Although the climate impact of electricity production is well 
documented, the climate impact of the distribution of electricity has only been investigated in a 
few previous studies. Therefore, this study aims to present the carbon footprint of the distribution 
grid in Sweden. The study has developed a tool to map the carbon footprint by applying a case 
study of an electrical grid company in Sweden. The tool includes activities in the company’s value 
chain associated with material production, installation, usage, maintenance, transportation of the 
electrical grid and office activities during one year in an electrical grid company. The tool was 
developed in excel by implementing the theoretical framework of the Greenhouse Gas protocol 
and life cycle assessment. According to the guidelines of the Greenhouse Gas protocol the CO2 
emissions were allocated in scope 1, scope 2 and scope 3. Scope 1 includes direct emissions 
controlled or owned by the company. Scope 2 are emissions from purchased heat and electricity 
consumed by the company, and scope 3 includes other indirect emissions from the company's 
activities throughout the value chain. 
 
The result shows the carbon footprint of the electrical distribution grid during 2020 was 2,02 kg 
CO2e per distributed MWh. The total carbon footprint of the distribution company was 54 329 ton 
CO2e. A majority, 97 % of the CO2e emissions originated from indirect emissions within scope 3, 
where capital goods stand for 76 % of the company’s total emissions followed by 12 % from fuel 
and energy rated activities. This result indicates the importance of including indirect emissions 
when analyzing the carbon footprint of a company’s value chain. Our study also indicates, in line 
with previous studies, that a majority of the emissions originate from the manufacturing of cables. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Klimatförändringarna är en av vår och framtida generationers största utmaningar. För att 
bromsa klimatförändringarna och reducera utsläppen av växthusgaser har Sverige antagit 
målet att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045. Målet är i linje med Paris-
avtalet som undertecknades av en majoritet av världens länder 2015, däribland Sverige. I 
arbetet att reducera utsläppen har flera strategier tagits fram för att skapa ett fossilfritt 
samhälle. En central strategi är att elektrifiera Sverige och ställa om sektorer och samhälle 
för att fasa ut användningen av fossila bränslen till förmån för fossilfri energi. Det innebär 
att elanvändandet kommer att öka och förändras, något som ställer nya krav på elnätet 
som infrastruktur.  

Elnätet transporterar el från produktionsanläggningen till slutkund och delas in i 
transmissionsnät och distributionsnät. Transmissionsnätet är Sveriges stamnät och om 
elnätet liknas med bilvägar är transmissionsnätet elens motorväg. Distributionsnätet kan 
istället beskrivas som elens landsväg och gator. Om mer el ska transporteras på elnätet 
behöver det byggas ut. En utbyggnad av elnätet medför dock ökade utsläpp av 
växthusgaser, vilket inte är i linje med målen om minskade utsläpp.  

För att förstå hur mycket elnätet bidrar till utsläpp av växthusgaser måste elnätets utsläpp 
kartläggas. Tidigare har utsläppen för produktionen av energi studerats och kartlagts, men 
elnätets klimatpåverkan är fortfarande relativt outforskad. Svenska kraftnät som äger 
transmissionsnätet har utvecklat en klimatkalkyl för att förstå transmissionsnätets 
klimatpåverkan, men för distributionsnätet finns inget liknande. Syftet med denna studie 
var därför att undersöka distributionsnätets klimatpåverkan genom att utveckla ett 
klimatberäkningsverktyg i Excel. Verktyget baserades på Greenhouse Gas-protocol, en 
av världens mest använda standarder för att beräkna och redovisa utsläpp av växthusgaser. 
För att förstå vilka aktiviteter i distributionsnätet som ger upphov till utsläpp tillämpades 
en fallstudie på ett av Sveriges största elnätsföretag, Ellevio. Ellevios värdekedja 
studerades och för att beräkna aktiviteternas klimatpåverkan användes livscykelanalys 
som metod för att beräkna utsläppen av växthusgaser. De aktiviteter som inkluderades i 
studien var klimatpåverkan för läckage av kemikalier, inköp av produkter och tjänster, 
kapitalvaror, underhåll av elnätet, transport och distribution, tjänsteresor, inköp av energi 
till kontor och anläggningar samt kompensation för nätförluster.   

Klimatpåverkan för distribution av el på elnätet var för det studerade fallföretaget under 
2020 2,02 kg koldioxidekvivalenter per distribuerad MWh el. Resultatet från 
klimatberäkningsverktyget visade att en majoritet av utsläppen, 76 %, var indirekta 
utsläpp från kapitalvaror följt av 12 % för kompensation av nätförluster. Inom kategorin 
kapitalvaror var det framförallt kablar som stod för en majoritet av utsläppen. Kablarnas 
klimatpåverkan var under det studerade året stor på grund av kablarnas innehåll av 
aluminium som vid framställning av materialet bidrar till stora utsläpp av växthusgaser. 
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Studien har bidragit till att utveckla ett klimatberäkningsverktyg som kan användas för 
att förstå hur distributionsnätet ger upphov till utsläpp av växthusgaser. Resultatet kan 
användas för att vidare förstå vilka aktiviteter hos elnätsbolag som ger upphov till stora 
utsläpp av växthusgaser. På så sätt kan elnätsbolagen i nästa steg prioritera att minska 
utsläppen där de är som störst.  
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Förord 
Följande examensarbete har utförts på civilingenjörsprogrammet i system i teknik och 
samhälle på Uppsala Universitet och markerar avslutet på vår utbildning. Studien har 
utförts i samarbete med elnätsbolaget Ellevio. 

Vi vill passa på att tacka vår handledare på Ellevio, Marie Nygren-Bonnier för ditt 
engagemang, din ovärderliga hjälp och feedback under hela arbetet. Vi vill även tacka 
övrig personal på Ellevio som ställt upp på många möten, svarat på våra frågor, kommit 
med förslag och tagit sig tid att hjälpa oss. Utan er hade arbetet aldrig varit möjligt!  

Slutligen vill även säga stort tack till vår ämnesgranskare Joakim Munkhammar för dina 
kommentarer, stöttning och svar på frågor under arbetet.  
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1. Inledning 
Den globala uppvärmningen är en av vår och framtida generationers stora utmaningar 
som påverkar hela världen (United Nations [UN], 2019). Enligt Europeiska 
kommissionen (u.å) innebär konsekvenserna av en stigande temperatur bland annat 
smältande isar, högre havsnivåer, extremväder, vattenbrist, förlust av biologisk mångfald 
och en hotad matproduktion. Samtidigt förväntas koncentrationen av växthusgaser öka 
ytterligare med en växande befolkning, högre levnadsstandard och växande ekonomi 
(UN, 2019). För att begränsa den globala uppvärmningen enades merparten av världens 
länder 2015 om Parisavtalet, att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader 
Celsius, med strävan om att begränsa den till 1.5 grader Celsius (Regeringskansliet, 
2020). Enligt FNs klimatpanel IPCC (2018) innebär det att de globala nettoutsläppen av 
växthusgaser måste minska med cirka 45 procent till 2030 från 2010 års nivåer och nå 
netto-noll senast 2050. Sverige, som är ett av undertecknande länder för Parisavtalet antog 
2017 en höjd ambitionsnivå om att nå noll nettoutsläpp i Sverige senast 2045 
(Miljödepartementet, 2020).  

För att nå utsläppsmålen krävs en samhällsförändring och åtgärder av såväl länder som 
politiker och näringsliv (Miljödepartementet, 2020). Just näringslivet står i Sverige för en 
betydande del av utsläppen och har därmed en nyckelroll i klimatomställningen 
(Regeringen, 2020). Näringslivet besitter både kompetens och innovationskraft för att 
driva utvecklingen mot minskade utsläpp (Hagainitiativet, 2019). Detta förutsätter dock 
att aktörerna är medvetna om vilka utsläpp dess verksamhet genererar, både direkt och 
indirekt inom verksamheten (Greenhouse Gas Protocol, n.d). 

Två centrala strategier som presenteras för minskade utsläpp från näringslivet är en ökad 
andel förnybar energi och elektrifiering av olika sektorer (Energimyndigheten, 2020). 
Detta förutsätter dock ett välfungerande elsystem där elnätet som infrastruktur har en 
central roll i utvecklingen (IVL, 2019). En ökad andel förnybar energi och elektrifiering 
ställer även nya krav på elnätet genom en variabel elproduktion, större 
användarflexibilitet och ökad elanvändning (Elforsk, 2014). Elnätet måste därmed 
anpassas för en framtida elanvändningen vilket skapar behov av en snabb utbyggnad och 
förstärkning (Arvesen et al., 2015). En utveckling som dock resulterar i ökade utsläpp av 
växthusgaser, vilket inte är i linje med målet om minskade utsläpp. Att förstå och 
kartlägga elnätets klimatavtryck är därför väsentligt och en förutsättning för att reducera 
utsläppen där det är möjligt. Tidigare forskning inom ämnet har utforskat klimatpåverkan 
från energiproduktion, men få studier har berört klimatpåverkan för distribution (Arvesen 
et al., 2015). 

Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag som äger, utvecklar och förvaltar lokal- 
och regionnät. Som elnätsföretag har Ellevio en avgörande roll i att möjliggöra för andra 
aktörer att ställa om verksamheten. Ellevio planerar flertalet investeringar och 
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utbyggnader av elnätet för att möta samhällets behov (Ellevio, 2021). Tillsammans med 
Svenska Kraftnät och andra regionnätsföretag har Ellevio i ett underlag till regeringen 
beräknat att det inom de närmsta 10 åren kommer krävas investeringar om 70 miljarder 
kronor till transmissionsnätet och 65 miljarder i regionnätet för att säkra en trygg 
elförsörjning (Ellevio, 2021). För att kunna genomföra denna utbyggnad med minsta 
möjliga miljöpåverkan är en förutsättning att aktörerna vet vilka utsläpp dess verksamhet 
genererar genom hela värdekedjan (Greenhouse Gas Protocol, n.d). Idag finns en 
framtagen klimatkalkyl av Svenska Kraftnät (2019) för att kartlägga och beräkna 
transmissionsnätets klimatpåverkan. Men för verksamheter inom region- och lokalnätet 
har dock ingen liknande klimatkalkyl utvecklats. Detta i kombination med de få antal 
studier som genomförts inom ämnet medför att ämnet är högst relevant att studera.  

1.1  Syfte och frågeställning 

Examensarbetet ämnar till att undersöka ett elnätsföretags klimatpåverkan för region- och 
lokalnät. Syftet är att ta fram ett klimatberäkningsverktyg för att kvantifiera och kartlägga 
verksamhetens utsläpp och undersöka vilka aktiviteter som genererar störst utsläpp. Detta 
mynnar ut i följande frågeställningar:	

§ Hur kan utsläpp av växthusgaser från elnätsaktörer kontinuerligt kvantifieras?	
§ Vilka aktiviteter inom verksamheten ger upphov till störst utsläpp?	
§ Hur stor är klimatpåverkan per distribuerad MWh el inom distributionsnätet?	

1.2  Avgränsningar 

Inom ramen för studiens tidsbegränsning och omfattning har vissa avgränsningar varit 
nödvändiga. Ett livscykelperspektiv har tillämpats för att utvärdera miljöpåverkan där 
studien avgränsats till att enbart undersöka klimatpåverkan. Andra 
miljöpåverkanskategorier som försurning, övergödning eller utarmning av fossila 
resurser har exkluderats. Studien har även avgränsats till att enbart inkludera 
livscykelperspektivet för framställning av material, transport, tillverkning, användning, 
underhåll och drift. Nedströmsaktiviteter som avveckling och avfall har inte inkluderats 
eftersom det inte varit möjligt inom studiens omfattning. 

Vid kvantifiering av växthusgasutsläpp har aktiviteter och komponenter tillhörande 
distributionsnätet för ett elnätsföretags verksamhet inkluderats. Studien har avgränsats till 
att enbart inkludera investeringar, tjänster, underhåll och andra verksamhetsrelaterade 
aktiviteter som köpts in eller använts under ett år för ett elnätsföretag. Äldre befintliga 
komponenter i elnätet har därmed inte inkluderats. Då verktyget har utvecklats som ett 
första steg i att minska elnätets klimatpåverkan genom att kartlägga vilka aktiviteter som 
idag har ett betydande utsläpp har sekundärdata antagits som schablonvärden när 
primärdata ej funnits tillgänglig. Dessa värden har antagits vara approximativa för att 
bedöma klimatpåverkan.  
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2. Bakgrund 
Detta kapitel presenterar en översikt av centrala ämnesområden som är relevanta för 
resterande del av studien. Kapitlet inleds med en presentation över vikten av hållbarhet 
inom näringslivet, vilket följs av en beskrivning av växthusgasers påverkan på klimatet. 
Därefter ges en översiktlig bild av elnätet som system, vilket följs av en sammanfattning 
av tidigare studier inom området. Slutligen presenteras bakgrund om livscykelanalys och 
Greenhouse Gas Protocol.  

2.1 Hållbarhet inom näringslivet 

Inom näringslivet har det blivit allt viktigare för företag och industrier att integrera 
hållbarhet som ett ledord i verksamheten.  Att redovisa företagets bidrag till en hållbar 
utveckling och minskad miljöpåverkan ses idag av flertalet aktörer som en självklarhet 
att inkludera i både finansiella- och ledningsrapporter (Naranjo Tuesta et al., 2021). 
Exempelvis inkluderade 90-95 % av världens största företag hållbarhetsrelaterat arbete i 
sin finansiella redovisning 2017 (Landrum & Ohsowski, 2018). Att redovisa och upprätta 
en hållbarhetsrapport är efter 2017 även ett krav i Sverige för stora företag enligt ett EU-
direktiv (Tillväxtanalys, 2018). 

En viktig del i att redovisa företags hållbarhetsarbete är att visa dess miljöpåverkan, 
utsläpp av växthusgaser och framförallt hur utsläppen kan reduceras (Naranjo Tuesta et 
al., 2021). Många företag har även insett att klimatförändringarna kan innebära ett 
strategiskt hot mot dess affärsverksamhet, eller nya möjligheter i affärsutvecklingen.  
Detta har medfört ett ökat intresse från investerare, kunder och affärsrelaterade partners 
att förstå hur verksamheten påverkar och påverkas av utsläpp av växthusgaser 
(Littlewood et al., 2018). Förutom krav från företagets intressenter återfinns även 
drivkrafter som är affärs- eller hållbarhetsrelaterade, exempelvis konkurrensfördelar, 
minskade kostnader från ett minskat resursanvändande eller möjlighet att vinna nya 
marknadsandelar (Littlewood et al., 2018). 

Ett första steg i att minska en verksamhets utsläpp av växthusgaser är att förstå och 
kartlägga dess klimatpåverkan. Det finns flertalet olika standarder för att uppskatta en 
verksamhets klimatpåverkan där Green house Gas-protocol, härefter refererat till som 
GHG-protokollet, är det internationellt mest vedertagna ramverket. År 2006 erhöll 
protokollet ISO-klassificering när Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) 
antog protokollet som ISO-standard för kvantifiering och rapportering av växthusgaser 
(Patchell, 2018). GHG-protokollet möjliggör för företag att kvantifiera, hantera och 
beräkna utsläppen av växthusgaser både direkt och indirekt i verksamheten (WRI & 
WBCSD, 2015). En utförligare beskrivning av GHG-protokollet återfinns i kapitel 3. 
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2.2 Växthusgaser 

Växthusgaser är en benämning på de gaser som absorberar infraröd strålning och ger 
upphov till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Det finns ett antal olika 
växthusgaser, men vid reduktion av utsläpp är det enligt Kyotoprotokollet följande sju 
gaser som inkluderas: koldioxid (CO2), metan (CH4), dikväveoxid (N2O), ofullständigt 
halogenerade fluorkarboner (HFCs), fluorkarboner PFCs, svavelhexafluorid (SF6) och 
kvävetriflouorid (NF3) (National Atmospheric Emissions Inventory [NAEI], 2020).  

Olika växthusgaser påverkar klimatförändringarna olika mycket. Detta beror av tre 
huvudfaktorer: vilken mängd som finns i atmosfären, under hur lång tid gasen stannar i 
atmosfären och hur starkt gasen påverkar atmosfären (EPA, 2020). För att förstå hur de 
olika växthusgaserna ger upphov till växthuseffekten multipliceras alla gaser förutom 
koldioxid med en uppvärmningspotential, global warming potential (GWP) 
(Naturvårdsverket, 2017). GWP är en relativ jämförelsefaktor för hur ett kilogram av en 
specifik växthusgas påverkar växthuseffekten jämfört med ett kilogram koldioxid. För att 
kunna jämföra olika växthusgaser uttrycks utsläppen i koldioxidekvivalenter, CO2e, 
vilket är GWP-faktorn multiplicerat med utsläppen av en specifik växthusgas i kilogram. 
CO2e används för att uttrycka hur en specifik gas bidrar till växthuseffekten 
(Naturvårdsverket, 2021). GWP värdet för CO2, CH4, N2O, SF6 och NF3 som presenteras 
i Kyotoprotokollet presenteras i tabell 1. För grupperna HFCs och PFCs varierar GWP 
beroende av den kemiska sammansättningen.  

Tabell 1. GWP-värde för växthusgaser baserat på en tidsperiod av 100 år (IPCC, 
2014). 

Växthusgas GWP100 [CO2e ] 

CO2 1 
CH4 28 
N2O 265 
SF6 23 500 
NF3 16 100  

 

2.3 Elnätet som system 

2.3.1 Svenska elnätet 

Det svenska elnätet består av transmissionsnät, distributionsnät och utlandsförbindelse 
(Svenska kraftnät, 2021). Transmissionsnätet, även kallat det svenska stamnätet, ägs och 
förvaltas av Svenska Kraftnät och består nästan uteslutande av högspänningsledningar 
med växelström (Svenska Kraftnät, 2021). Den höga spänningen på transmissionsnätet 
medför att stora mängder el kan överföras från elproducenterna till de regionala 
distributionsnäten med små överföringsförluster (Svenska Kraftnät, 2021). 
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Distributionsnätet ägs och förvaltas av energibolag, där de tre största, Vattenfall, Ellevio 
och E.ON, förser strax under hälften av Sveriges användare med el (IVA, 2016).  

2.3.2  Komponenter 

En översikt över Sveriges elnät som system och tillhörande komponenter illustreras i 
figur 1.  
 

 

Figur 1. Översiktlig schematisk bild över elnätet. 

Efter att el produceras i en kraftanläggning överförs den till transmissionsnätet och vidare 
till distributionsnätets första del, regionnätet, via en stamnätsstation (Svk, 2014). 
Regionnätet har vanligen en spänning på 130 kV, men spänningar ner till 40 kV 
förekommer (SvK, 2014). På regionnätet består majoriteten av ledningarna av kablar i 
luften som är upphängda via stolpar. Via ledningarna och en fördelningsstation 
distribueras elen vidare till distributionsnätets nästa del, lokalnätet. Fördelningsstationen 
innehåller en byggnad, ställverk och en krafttransformator. Byggnaden kan både vara en 
station av stål eller en byggnad av betong (IVL, 2018). Byggnaden innehåller vanligen 
ett ställverk som kopplar samman ingående ledningar från regionnätet, en transformator 
och slutligen ännu ett ställverk för utgående ledningar till lokalnätet (Khalanski, 2016). 
Ställverkets uppgift är även att bryta strömmen för in- och utgående ledningar till 
byggnaden (Khalanski, 2016).	

Lokalnätet delas vidare in i lokalnät mellanspänning och lokalnät lågspänning enligt 
figur 1. Lokalnätets mellanspänningsdel har vanligen en spänningsnivå mellan 1-36 kV 
och består nästan uteslutande av markförlagd kabel (SvK, 2020). Via en nätstation 
fördelas elen vidare till lokalnätets lågspänningsdel. Nätstationen består i likhet med 
fördelningsstation och stamnätsstation av en byggnad, ställverk och transformator, men i 
mindre storlek. Via nätstationen transformeras elen till en lägre spänning på upp till 1 kV 
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och distribueras vidare ut på lågspänningsnätet (Svk, 2020). Ledningarna på 
lågspänningsnätet består i likhet med mellanspänningsnätet nästan uteslutande av 
markförlagd kabel. Från lågspänningsnätet fördelas el via kabelskåp och servisanslutning 
till byggnaden för slutanvändning av kunden (ABB, u.å). 

2.4 Tidigare studier 

Eldistributionens klimatpåverkan har undersökts i ett fåtal granskade studier. Jones och 
MacManus (2010) har undersökt miljöpåverkan från linor och kablar som använts vid 
överföring av 11kV. Jorge och Hertwich (2013) har i två studier utvärderat 
klimatpåverkan för transmissionsnätet i Norge genom att använda livscykelanalys som 
metodik. Studien har inkluderat transformatorer, stationer, sjökabel, markkabel och OH-
linor och utvärderat miljöpåverkan från komponenternas hela livscykel. Resultatet från 
studien visade en klimatpåverkan på 1,3-1,5 kg CO2e/MWh  (Jorge & Hertwich, 2013). 
Även Arvesen et al., (2015) har undersökt klimatpåverkan för eldistribution i 
transmissionsnätet, region- och lokalnätet i Norge genom livscykelmetodik.  Studien har 
inkluderat OH-linor, kablar, transformatorer och ställverk för att beräkna 
koldioxidutsläppen med avseende på produktion av komponenterna, transport för 
installation, installation, nätförluster och förlust av SF6 (Arvesen et al., 2015). Resultatet 
för studien visade ett klimatavtryck på 7,8 kg CO2e/MWh där lokalnätet står för 60 % av 
utsläppen (Arvesen et al., 2015). Enligt Arvesen et al. stod distributionen av el i lokalnätet 
för en majoritet av utsläppen (60 %) och region- och transmissionsnätet för ett mindre 
bidrag (20 % vardera). Förluster i stamnätet motsvarade 30-43 % av den totala 
klimatpåverkan följt av 20 % från kablar och OH-linor och 20 % från transformatorer och 
ställverk 

I Sverige har IVL (2018) undersökt miljöpåverkan för byggnation, drift, underhåll och 
sluthantering för eldistribution i stadsmiljö utifrån ett livscykelperspektiv. Studien har 
inkluderat komponenterna kablar, kabelskydd, kabelskåp, stationer, transformatorer och 
ställverk och fördelar klimatpåverkan på respektive slutkund för transmissionsnät, 
regionnät eller lokalnät (IVL, 2018b). Studien har allokerat tidsperioden för 
komponenterna till 40 år och erhållit resultatet 1,9 kg CO2e/MWh (IVL, 2018b). Studiens 
resultat visade även att en majoritet av utsläppen kan allokeras till lokalnätet och där 
klimatpåverkan för kablar och OH-linor stod för 74 % av det totala utsläppet (IVL, 
2018b). 

2.5 Livscykelanalys 

För att beskriva en aktivitets miljöpåverkan finns flera olika metoder. En av de mest 
vedertagna metodikerna är att använda livscykelanalys (LCA) för att sammanställa 
miljöpåverkan från en produkt under hela dess livscykel (Hauschild et al., 2018). Enligt 
Europeiska Komissionen (u.å) är fördelen med LCA att metoden tillhandahåller ett enda 
verktyg för att studera miljöpåverkan från hela produktens värdekedja. Miljöpåverkan 
inkluderar hur produkten påverkar klimatet, övergödning, försurning, marknära ozon, 
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stratosfärisk ozonnedbrytning och utarmning av resurser (Boverket, 2019). LCA-
metodiken är sedan 1997 standardiserad enligt ISO-1440 och används idag inom flera 
olika områden (Wolfson et al., 2019). 

En produkts livscykel brukar delas in i fyra faser vilket även benämns vagga-till grav 
(Johannesson et al., 2020). Gemensamt för alla faser är att miljöpåverkan från emissioner 
och utarmning av resurser inventeras och beskrivs för respektive fas (Boverket, 2019). 
Den första fasen, produktfas, inkluderar miljöpåverkan från råvaruutvinning, transport 
och tillverkning och brukar ibland även kallas vagga-till grind (WRI & WBCSD, 2013). 
Nästa fas är konstruktionsfasen vilket inkluderar miljöpåverkan från transport och 
installation av produkten (Johannesson et al., 2020). Fas tre beskriver miljöpåverkan från 
användningsskedet vilket inkluderar användning, underhåll, reparation, utbyte, 
ombyggnad, driftenergi och vattenanvändning (Boverket, 2019). Den fjärde och sista 
fasen slutskede inkluderar miljöpåverkan från nedmontering, transport, avfallshantering 
och bortskaffning (Johannesson et al., 2020). Genom att studera miljöpåverkan från hela 
produktens livscykel kan resultatet svara på hur mycket en viss produkt påverkar miljön 
(Hauschild et al., 2018, s. 13). Då miljöpåverkan studeras är det vanligt att välja en 
specifik kategori att undersöka, exempelvis klimatpåverkan (Boverket, 2019). 

Kritik har riktats mot LCA för att metoden trots dess standardisering är beroende av 
systemavgränsning och den kontext som den är definierad för (Klopffer, 2014 s.192). Det 
finns även flertalet faktorer som bidrar till en viss osäkerhet vid användning av LCA-
metodik (Sveriges Lantbruksuniversitet [SLU], 2020). Dessa osäkerheter innefattar 
osäker indata, systemavgränsning, olika beräkningsmetoder och val av funktionell enhet 
(SLU, 2020). Resultatet från en livscykelanalys ska därmed användas med försiktighet 
(Klopffer, 2014 s.192). 

2.6 Greenhouse Gas Protocol 

Greenhouse Gas Protocol är ett av världens mest vedertagna ramverk för att beräkna och 
rapportera utsläpp av växthusgaser. Initiativtagare till protokollet är World Resources 
Institute  (WRI) och World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) 
med syfte att globalt standardisera och guida företag, organisation och regeringar för hur 
utsläpp av växthusgaser ska mätas, hanteras och rapporteras (WBCSD & WRI, 2004, s.6-
9). Protokollet utvecklades även för att möjliggöra för verksamheter att jämföra utsläpp 
med andra verksamheter och inkluderar både direkta och indirekta utsläpp. Direkta 
utsläpp innefattar utsläpp av växthusgaser från källor som kontrolleras av det 
rapporterande företaget och indirekta utsläpp innebär utsläpp av växthusgaser som kan 
härledas till verksamhetens aktiviteter, men som inte ägs eller kontrolleras av 
organisationen (WRI & WBCSD, u.å). GHG-protokollet inkluderar de sju 
växthusgaserna som identifierats i Kyotoprotokollet (WRI & WBCSD, 2015).   

GHG-protokollet är baserat på fem principer som utgör ramverkets utgångspunkt 
(WBCSD & WRI, 2004, s.6-9). För att säkerställa att en aktörs utsläpp är korrekt 
representerade ska all mätning och rapportering följa dessa principer: 
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§ Relevans innebär att verksamheten ska redogöra information kring de utsläpp som 
är relevanta för beslutsunderlag både internt och externt inom verksamheten. 

 
§ Fullständighet menar att verksamheten inom de valda systemgränserna ska 

redogöra för alla utsläppskällor och aktiviteter som ger upphov till utsläpp. 
Eventuella undantag vid rapportering av utsläpp ska även inkluderas och 
motiveras.   

 
§ Jämförbarhet, för att rapporteringen ska bli jämförbar krävs konsekventa 

redovisningsmetoder och beräkningar. Detta är viktigt för att möjliggöra 
jämförelse och identifiering av trender i utsläpp över tid. Om faktorer förändras 
och påverkar uppskattningar av utsläpp ska de dokumenteras och motiveras.	

 
§ Transparens innebär att redovisning av information om processer, beräkningar, 

antaganden och begränsningar ska dokumenteras. Informationen ska hänvisa till 
källor och vara sammanställd på ett sådant sätt att en tredje part kan erhålla samma 
resultat med givna källdata. 

 
§ Noggrannhet, för att beräknade utsläpp ska eftersträva att likna de faktiska 

utsläppen i största möjliga mån. Osäkerheter i beräkningar ska minimeras. 
Redovisning av utsläpp ska vara tillräckligt exakt för att det ska kunna användas 
som beslutsunderlag. 	

Vid rapportering enligt GHG-protokollet kan det ibland uppstå osäkerhet kring hur 
rapportering ska genomföras, det är då viktigt att följa dessa fem principer för att 
säkerställa en korrekt representation (WBCSD & WRI, 2004, s.6-9).  

2.6.1 Systemgränser 

Aktörer varierar i dess juridiska-, ekonomiska- och organisatoriska struktur och det är 
därmed nödvändigt att organisatoriska systemgränser bestäms. När de organisatoriska 
systemgränserna beslutas avgör företaget vilken av de två olika angreppssätten: control 
approach och equity share approach som ska användas (WBCSD & WRI, 2004, s.17). 
Vid val av control approach redovisar företag hundra procent av utsläppen från 
verksamheten som de innehar finansiell eller operativ kontroll över. Det andra 
angreppsättet, equity share approach, redovisar utsläpp enligt företagets ägarandel. Det 
speglar dess ekonomiska intresse och i vilken utsträckning som företaget tar del av risker 
och avkastning från verksamheten (WBCSD & WRI, 2004, s.17-18). Vanligtvis är denna 
andel proportionell mot ägarandelen i verksamheten. Företaget beslutar om vilket 
tillvägagångssätt som passar bäst för deras affärsverksamhet, rapporteringskrav och 
utsläpp för att sedan tillämpa detta på alla nivåer inom organisationen. Val av 
organisatorisk systemavgränsning påverkar om utsläppen kategoriseras som direkta eller 
indirekta (WBCSD & WRI, 2004, s.17). 
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Efter att de organisatoriska avgränsningarna bestämts är nästa steg att bestämma 
omfattningen av direkta och indirekta utsläpp, vilket brukar benämnas som de operativa 
avgränsningarna. För att förenkla rapporteringen ytterligare delas direkta och indirekta 
utsläpp in i olika scope. Direkta utsläpp innefattar scope 1 och indirekta utsläpp scope 2 
och scope 3. En fullständig beskrivning av respektive scope presenteras nedan. Företag 
har vanligen kontroll över de direkta utsläppen och kan påverka de indirekta utsläppen. 
En komplett inventering av en verksamhets utsläpp innefattar därmed alla tre scope (WRI 
& WBCSD, 2011, s. 27). I enlighet med standarden för GHG-protokollet är det däremot 
bara obligatoriskt att redovisa scope 1 och scope 2, medans scope 3 är valfritt. 

2.6.2  Scope 1 

Scope 1 avser direkta utsläpp från aktiviteter som företaget äger eller själva kontrollerar. 
Direkta utsläpp inkluderar utsläpp från egna fordon, läckage av kemikalier i den egna 
anläggningen eller förbränning av bränsle vid egen produktion (WRI & WBCSD, 2004). 

2.6.3 Scope 2 

Scope 2 innefattar redovisning av utsläpp från inköpt energi från elektricitet, ånga, 
fjärrvärme och/eller fjärrkyla som sker hos leverantören (Sotos, 2015). Eftersom dessa 
källor ägs eller kontrolleras av en eller flera andra aktörer, redovisas dessa under scope 2 
som indirekta utsläpp. För att mäta och redovisa utsläppen inom scope 2 används två 
metoder: market based (marknadsbaserad) och location based (platsbaserad), där båda 
ska redovisas enligt riktlinjerna för GHG-protokollet (Sotos, 2015). Vid användning av 
den marknadsbaserade metoden tas hänsyn till om energin som verksamheten erhåller är 
ursprungsmärkt eller inte. Detta utförs genom användning av leverantörsspecifika 
emissionsfaktorer (WRI & WBCSD, 2004). Vid användning av den platsbaserade 
metoden används istället residualmixen som emissionsfaktor. Båda metoderna ska 
redovisas, men aktören kan välja vilken som ska användas (Sotos, 2015) 

2.6.4 Scope 3 

Scope 3 inkluderar indirekta utsläpp från företagets aktiviteter i värdekedjan som ägs eller 
kontrolleras av andra enheter, exempelvis olika leverantörer, hyresgäster, återförsäljare, 
anställda och kunder (WRI & WBCSD, 2011, s. 29). Utsläpp inom scope 3 sker antingen 
uppströms eller nedströms i värdekedjan. Uppströms avser de indirekta utsläpp som sker 
innan en produkt eller tjänst tas emot av företaget, medan nedströms innefattar utsläpp 
efter att produkten eller tjänsten lämnat företaget (WRI & WBCSD, 2011 s.29). Scope 3 
delas vidare in i 15 kategorier som presenteras i tabell 2 och tabell 3. Dessa inkluderar 
aktiviteter både uppströms och nedströms. Vid redovisning enligt GHG-protokollets 
Scope 3 Guidance finns ett minimum för vad som ska redovisas inom respektive kategori 
(ibid). 
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Tabell 2. Uppströms aktiviteter inom scope 3. 

Kategori Beskrivning Minimum för aktivitet som 
ska redovisas 

1. Inköpta varor och 
tjänster 

Råvaruutvinning, 
produktion och transport 
av varor och tjänster som 

införskaffats av det 
rapporterande företaget. 

Alla utsläpp uppströms 
från inköpta varor och 

tjänster från 
råvaruutvinning från vagga 

till grind. 
2. Kapitalvaror Råvaruutvinning, 

produktion och transport 
av kapitalvaror som 
införskaffats av det 

rapporterande företaget. 

Alla utsläpp uppströms 
från kapitalvaror från  

vagga till grind. 

3.Bränsle- och 
energirelaterade aktiviteter  

Produktion och 
distribution av bränslen 
och energi. Innefattar 

inköp och generering av 
energi och nätförluster. 

Alla utsläpp för uppströms 
aktiviteter från vagga till 
grind för köpt energi och 

nätförluster.  

4.Transport och distribution  Transport och distribution 
av inköpta produkter från 
leverantör till den egna 

verksamheten med fordon 
som inte ägs eller 

kontrolleras av företaget. 

Utsläpp som uppstår vid 
användning av fordon för 
transport från scope 1 och 

scope 2, exempelvis 
energianvändning. 

5.Avfallshantering i egen 
verksamhet 

Avfallshantering och 
behandling av avfall i 

faciliteter som inte 
kontrolleras eller ägs av 

företaget under 
redovisningsåret. 

Utsläpp från scope 1 och 
scope 2 från leverantörer 
för avfallshantering som 

inträffar under bearbetning 
eller bortskaffande av 

avfall. 
6. Tjänsteresor Transport av anställda vid 

affärsrelaterade aktivister. 
Utsläpp som uppstår vid 
användning av fordon för 
transport från scope 1 och 

scope 2, exempelvis 
energianvändning. 

7.Pendlingsresor Anställdas transport från 
hemmet till arbetsplatsen. 

Utsläpp från 
pendlingsresor av anställda 
som uppstår från fordon i 

scope 1 och scope 2. 
8.Leasad tillgång Användning av tillgångar 

som hyrs leasas av 
företaget. 

Utsläpp som uppstår vid 
användning av leasade 

tillgångar som inte 
inkluderas i scope 1 och 

scope 2. 
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Tabell 3. Nedströms aktiviteter inom scope 3. 

Kategori Beskrivning Minimum för aktivitet som 
ska redovisas 

9. Transport och 
distribution 

Transport och distribution 
av gods och tjänster som 

sålts till slutkund. 

Utsläpp från transporter, 
distributörer och 

återförsäljare under 
användning av fordon och 

anläggningar. 
10. Bearbetning av såld 

produkt 
Bearbetning av produkt 

efter försäljning, av 
exempelvis tillverkare. 

Utsläpp som uppkommer 
vid bearbetning av 

produkt. 
11. Användning av sålda 

produkter 
Slutanvändning av sålda 
tjänster och produkter. 

Direkta utsläppen vid 
användning av produkten 

från dess förväntade 
livstid. 

12.  Avfallshantering av 
sålda produkter 

Avfallshantering från 
produkter som sålts av 

företaget. 

Utsläpp från scope 1 och 
scope 2 från 

avfallshantering av såld 
produkt vid slutet av 
produktens livslängd. 

13. Leasad tillgång Tillgångar som leasas till 
andra enheter men ej 

inkluderas i scope 1 och 
scope 2. 

Utsläpp som uppstår vid 
leasing av tillgångar till 
andra enheter som inte 

inkluderas i scope 1 och 
scope 2, exempelvis 
energianvändning. 

14. Franchise Utsläpp från franschises 
som ej är inkluderade i 
scope 1 eller scope 2. 

Utsläppen från drift av 
franchise som ej 

inkluderas i scope 1 och 
scope 2. 

15. Investeringar Drift av investeringar 
inklusive 

projetfinnansiering samt 
kapial- och 

skuldinvesnteirng. 

Beror av 
systemavgränsning. 

 

Aktörer bör i enlighet med GHG-protokollets Scope 3 Guidance sträva efter att inkludera 
alla kategorier som presenteras i tabell 2 och 3. Om redovisningen inte kan ske enligt de 
fem grundprinciperna för GHG-protokollet kan aktörer välja att exkludera aktiviteter, 
förutsatt att denna uteslutning redovisas och motiveras (WRI & WBCSD, 2011, s. 29). 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras metoden som använts i utformandet av examensarbetet och för 
att besvara studiens frågeställning och utvecklandet av klimatberäkningsverktyget i 
kapitel 5. Kapitlet inleds med att presentera fallföretaget vilket följs av en övergripande 
presentation av studiens arbetsprocess och sedan en djupare förklaring av 
arbetsprocessens respektive delmoment. Efter en genomgång av arbetsprocessen 
presenteras arbetets litteraturstudie, metodutveckling, beräkningar för kvantifiering av 
utsläpp och sist följer en genomgång av arbetets datainsamling.  

3.1 Fallstudie 

Med utgångspunkt i studiens syfte genomfördes en fallstudie där frågeställningen 
undersöktes för ett företags organisation. Fallstudien genomfördes på elnätsbolaget 
Ellevio vilka äger, driver och utvecklar delar av Sveriges elnät på region- och lokalnivå 
(Ellevio, u.å). Enligt Eisenhardt (1989) används fallstudie som forskningsstrategi för att 
förstå dynamiken under specifika omständigheter. Vanligtvis kombineras ofta flera 
datainsamlingsmetoder vid genomförandet av en fallstudie (Eisenhardt, 1989). 
Datainsamlingsmetoder kan exempelvis innefatta undersökning av arkiv, intervjuer, 
frågeformulär och observationer (ibid). I denna studie innefattade datainsamlingen 
intervjuer, databassökningar och granskning av hållbarhetsrapporter.	

Sammanlagt äger Ellevio elnät som är 7750 mil långt (Ellevio, u.å) och tillhör en av 
Sveriges tre största elnätsbolag (IVA, 2016). Därav var det intressant att undersöka just 
hur Ellevios utsläpp kan beräknas samt vilket klimatavtryck aktören har.  Med Ellevio 
som fallföretag möjliggjordes även skapandet av ett klimatberäkningsverktyg då det 
bidrog med relevant kunskap och information om uppbyggnaden av elnätet. Ellevio 
bidrog även med relevant aktivitetsdata för inköpta och driftsatta produkter samt 
energianvändning. 

3.2 Arbetsprocess 

Studiens arbetsprocess kan delas in i momenten problemformulering, litteraturstudie, 
metodutveckling, datainsamling och klimatberäkningsverktyg. Delmomenten kan sedan 
delas in i ytterligare moment och processer vilket beskrivs i respektive delkapitel. I figur 
2 presenteras ett processchema för studiens genomförande.  

 
Figur 2. Processchema över studiens arbetsprocess. 

Studien inleddes med utformandet av syfte och problemformulering vilket följdes av en 
litteraturstudie inom det berörda ämnet. Därefter påbörjades en metoddesign för att 
utforma relevanta systemavgränsningar för utvecklande av ett klimatberäkningsverktyg. 
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Därefter följde en genomgång av beräkningar för kvantifiering av utsläpp och slutligen 
en datainsamling av relevant data för klimatberäkningsverktyget. Även om detta har varit 
arbetsprocessen, har flera moment genomförts parallellt och tidigare genomförda moment 
i arbetsprocessen har utvecklats och ändrats under arbetets gång.  

3.3 Litteraturstudie 

Studien inleddes med en litteraturundersökning för att granska och förklara centrala 
teorier och begrepp som utgjort grunden för utformningen av examensarbetet. 
Litteraturstudiens första del innefattade en granskning av forskningsartiklar och rapporter 
om elnätet och elnätdistributionens klimatpåverkan. Utifrån detta utformades sedan 
forskningsfrågor och problemformulering. Forskningsartiklarna hämtades från Uppsala 
universitetsbiblioteks databas med sökorden Life cycle assessment, Carbon footprint, 
electrical grid, Power transmission, Power distrubution, Environmental impacts of 
energy systems, Renewable power, Electrical grid infrastructure.   

Den andra delen av litteraturstudien inkluderade granskning av forskningsartiklar och 
annan relevant litteratur inom området beräkning och rapportering av klimatutsläpp. 
Syftet med denna del av litteraturstudien var att skapa förståelse för vilka ramverk och 
standarder som i nuläget används för att kvantifiera och rapportera utsläpp av 
växthusgaser. En stor och omfattande del av litteraturstudien var att förstå och identifiera 
relevanta koncept om att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser från GHG-
protokollets Corporate Accounting and Reporting Standard och Technical Guidance for 
Calculating Scope 3 Emissions (WRI & WBCSD, WRI & WBCSD, 2013). Granskning 
av protokollet genomfördes även för att betrakta vilka krav som ställs på rapportering av 
växthusgasutsläpp enligt GHG-protokollet.  

Materialet som användes inom litteraturstudien är granskade vetenskapliga artiklar och 
rapporter från olika forskare och myndigheter. Genom inhämtning av både vetenskaplig 
litteratur och rapporter från myndigheter har förståelse för hur olika teorier kan appliceras 
i praktiken skapats. 

3.4  Metoddesign 

Under studiens framtagande av klimatberäkningsmetod har en vägledande princip varit 
att sätta relevanta systemavgränsningar för att analysera och inkludera väsentliga utsläpp. 
För att bedöma vilka utsläpp av växthusgaser som varit väsentliga genomfördes en 
omvärldsanalys av aktörer inom energibranschen. Omvärldsanalysen utgjorde vidare 
grunden för en väsentlighetsanalys där relevanta aktiviteter med betydande utsläpp inom 
Ellevios verksamhet identifierades. Utifrån de fem grundprinciperna för GHG-protokollet 
och omvärlds- och väsentlighetsanalysen kunde relevanta systemavgränsningar för 
klimatberäkningsverktygen tas fram efter aktiviteter som ansågs vara väsentliga att 
inkludera och exkludera.     
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3.4.1 Omvärldsanalys  

En omvärldsanalys av aktörer inom energibranschen genomfördes för att undersöka hur 
aktörer inom energibranschen rapporterar och beräknar utsläpp av växthusgaser. 
Underlaget bestod av olika års- och hållbarhetsredovisningar från bolag inom 
energibranschen som granskats för att identifiera vilka kategorier som rapporterats enligt 
GHG-protokollet. De aktörer som undersöktes var E.on, GodEl, Göteborg Energi, 
Kraftringen, Vattenfall och Svenska Kraftnät. Av dessa aktörer redovisar fem av sex 
utsläpp av växthusgaser med GHG-protokollet som standard. Av de företag som redovisat 
utsläppen enligt standarden för GHG-protokollet redovisar samtliga företag scope 1 och 
scope 2, men inom scope 3 varierar redovisningen för antalet kategorier.  

Inom scope 1 presenterar företagen sina direkta utsläpp av kemikalier, utsläpp från 
företagens egna fordonsflotta samt skorstensutsläpp från produktion av fjärrvärme och el 
(Vattenfall, 2019: E.on, 2019: Kraftringen, 2020: SVK, 2021).  Inom scope 2 återfinns 
utsläpp från energianvändning av el, värme och kyla i företagens anläggningar och 
kontorsverksamhet (Vattenfall, 2019: E.on, 2019: Kraftringen, 2020: GodEl). Inom scope 
3 finns en större variation av hur många och vilka kategorier som företagen väljer att 
inkludera i deras klimatavtryck, se tabell 4. Gemensamt för samtliga företag är att alla 
redovisar utsläppen inom kategorierna tjänsteresor samt transport och distribution 
(Vattenfall, 2019: E.on, 2019: Kraftringen, 2020: GodEl, 2019: Svenska Kraftnät 2020).  
I tabell 4 redovisas kategorierna inom scope 3 som rapporteras av respektive företag.  
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Tabell 4. Redovisade kategorier inom scope 3 för aktörer som redovisar enligt GHG-
protokollet. 

Företag Redovisade kategorier 

Vattenfall Inköpta varor och tjänster 
Kapitalvaror 

Transport och distribution 
Tjänsteresor 

Användning av sålda produkter 
Bearbetning av sålda produkter 

Eon Tjänsteresor 
Transport och distribution 

Bearbetning av såld produkt 

GodEl Inköp av varor och tjänster 
Kapitalvaror 

Bränsle- och energirelaterade aktiviteter 
Pendlingsresor 

Tjänsteresor 
Transport och distribution 

Investeringar 

Kraftringen Transport och distribution 
Tjänsteresor 

Svenska Kraftnät Inköpta varor och tjänster 
Kapitalvaror 

Bränsle- och energirelaterade aktiviteter 
Avfallshantering i egna verksamheten 

Tjänsteresor 
Pendling 

	
Även Göteborg Energi redovisar delar av företagens växthusgasutsläpp men efter annan 
standard. Göteborgs Energis hållbarhetsredovisning inkluderar direkta utsläpp från den 
egna verksamheten samt indirekta utsläpp vilket innefattar utsläpp från andra 
verksamheter (Göteborgs Energi, 2020).	

3.4.2  Väsentlighetsanalys 

För att undersöka vilka aktiviteter som varit betydande för utsläppen av växthusgaser och 
utformandet av klimatberäkningsverktyg har Ellevios hållbarhetsarbete granskats. 
Tidigare hållbarhetsrapporter från Ellevio har studerats för att skapa en uppfattning om 
vilka utsläppskällor som tidigare beräknats och rapporterats. För att förstå vilka aktiviteter 
relaterat till utbyggnad och underhåll av elnätet som varit väsentliga för utsläppen av 
växthusgaser har interna möten med nyckelpersoner inom olika avdelningar genomförts. 
Under dessa möten har elnätet som system samt vilka komponenter som bör inkluderas i 
arbetet diskuterats för att säkerställa att väsentliga delar inkluderats i framtagandet av 
klimatberäkningsverktyget. Utifrån diskussion och granskning av Ellevios tidigare 
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hållbarhetsarbete framkom att aktiviteterna tjänsteresor, underhåll av elnätet, inköp av 
kapitalvaror till elnätet, transport, inköp av bränsle och energi, tjänsteresor samt 
avfallshantering var det som ansågs bidra mest till Ellevios klimatpåverkan.  

3.4.3 Systemavgränsning  

Utifrån omvärldsanalysen och väsentlighetsanalysen som presenteras i 3.4.1 respektive 
3.4.2 och genom diskussion med Ellevio internt kunde klimatkalkylens 
systemavgränsningar identifierats.  

Med utgångspunkt i ramverket för GHG-protokollet har scope 1, scope 2 och utvalda 
kategorier inom scope 3 inkluderats i klimatberäkningsmodellen där control approach 
valts som metod. Inom scope 1 inkluderades läckage av kemikalier samt utsläpp från 
verksamhetens egna och leasade fordon. Scope 2 inkluderar indirekta utsläpp för 
kompensation av nätförluster och produktion av energi för el, fjärrvärme och fjärrkyla. 	

Utifrån omvärldsanalysen och väsentlighetsanalysen har följande kategorier inom scope 
3 med GHG-protokollet som utgångspunkt inkluderats: Inköpta varor och tjänster, 
kapitalvaror, bränsle- och energirelaterade aktiviteter, uppströms transport och 
distribution samt tjänsteresor. Dessa kategorier ansågs utgöra majoriteten av Ellevios 
utsläpp. Även kategorin Avfallshantering i egna verksamheten ansågs utgöra en viktig del 
i arbetet att kvantifiera Ellevios utsläpp men på grund av bristfällig data och arbetets 
omfattning har denna kategori exkluderats. Övriga kategorier som har exkluderats tillhör 
nedströms aktivitet och har sett till Ellevios verksamhet bedömts som ej relevanta 
eftersom Ellevios “produkt” utgörs av elnätet och därmed inte kan ses som en traditionell 
produkt. Pendlingsresor har exkluderats eftersom denna kategori anses vara liten i 
förhållande till övriga kategorier. 

3.5 Kvantifiering av utsläpp 

För att kvantifiera verksamhetens utsläpp har ramverket som presenteras i kapitel 3 
använts som utgångspunkt för utformandet av klimatberäkningsverktygen. Enligt GHG 
Protokollet (2011) är aktivitets- och emissionsdata nödvändigt för att identifiera och 
kvantifiera utsläpp av växthusgaser. Aktivitetsdata avser data som associeras till en 
aktivitet som genererar ett utsläpp, exempelvis liter bränsle som konsumeras av företagets 
bil (WRI & WBCSD, 2011). Emissionsdata avser utsläppen i koldioxid per produkt eller 
använd enhet energi/bränsle. Beroende av scope och kategori varierar aktivitets- och 
emissionsdata. Även beräkningarna för kvantifiering av utsläppen varierar vilket 
presenteras i ekvation 1, ekvation 2 och ekvation 3 nedan.  

För att kvantifiera utsläppen med avseende på energianvändning eller bränsleanvändning 
har följande ekvation använts 

 𝑼 = 𝒆𝒂 ∗ 𝒆𝒇𝟏 (1) 
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där U är utsläpp [kg CO2e], ea energianvändning [MWh] och ef1 emissionsfaktorn [kg 
CO2e/MWh]. Vid kvantifiering av utsläpp för en produkt, vara, vikt eller volym har 
utsläppen beräknats utifrån antalet produkter, volym av produkten eller massa för produkt 
enligt 

 𝑼 = 𝒎𝒑 ∗ 𝒆𝒇𝟐 (2) 

där U är utsläpp [kg CO2e], mp mängd produkt [st/kg/l] och ef2 emissionsfaktorn [kg 
CO2e/ st/kg/l]. Vid kvantifiering av utsläppen för uppströms transport har 
massan/volymen av det som ska transporteras multiplicerats med transportsträckan och 
emissionsfaktorn enligt 

 𝑼 = 𝒎 ∗ 𝐬 ∗ 𝒆𝒇𝟑 (3) 

Där U är utsläpp [kgCO2e], m är massa [ton/volym], s är transportsträcka [km] och ef3 är 
emissionsfaktor för transportsätt eller fordonstyp [kg CO2e/ton eller volym/km]. 

3.6 Datainsamling 

För att beräkna utsläppen enligt ramverket för GHG-protokollet behöver det 
rapporterande företaget identifiera primär och/eller sekundärdata för aktivitets- och 
emissionsdata (WRI & WBCSD, 2013 s.15). Primärdata innefattar  data relaterat till 
specifika aktiviteter inom en aktörs värdekedja (WRI & WBCSD, 2013). Primär 
aktivitetsdata kan exempelvis inhämtas genom identifiering av inköp, mätaravläsning 
eller från energiberäkningar (ibid). Primär emissionsdata omfattar leverantörsspecifik 
emissionsdata för en viss produkt eller tjänst (WRI & WBCSD, 2013 s.15). Sekundärdata 
inkluderar mer generell data som inte kan härröras till specifika aktiviteter inom ett 
företags värdekedja (ibid). Inhämtning av sekundärdata bör enligt GHG-protokollet ske 
genom nationellt erkända databaser, granskade rapporter och artiklar (WRI & WBCSD, 
2013 s.15). 

3.6.1 Aktivitetsdata  

Aktivitetsdata har hämtats från anställda inom Ellevios verksamhet som primärdata. Detta 
har varit ett tidskrävande och omfattande moment av arbetsprocessen där olika 
rapporteringssystem, prognoser, energiräkningar och leverantörsmöten för 
materialvolym har använts som källa för datainhämtningen. Därmed utgörs aktivitetsdata 
i klimatberäkningsmodellen av primärdata.  	

3.6.2 Emissionsdata  

Emmisonsdata har baserats på metodiken för livscykelanalys som presenteras i avsnitt 
2.5 där olika faser av produktens livscykel inkluderats som emissionsdata inom olika 
kategorier. Eftersom avfallshantering exkluderats på grund av bristfällig data har denna 
del av livscykeln ej inkluderats i klimatberäkningsverktyget. Övriga faser har inkluderats.  
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För emissionsdata har avsaknaden av tillgänglig, relevant leverantörspecifik data för 
merparten av aktiviteterna medfört att det inte varit möjligt att använda primärdata. 
Därmed har merparten av använd emissionsdata hämtas från sekundärkällor. För att öka 
validiteten för vald sekundärdata har erkända nationella databaser, granskade artiklar och 
rapporter använts i enlighet med riktlinjerna för GHG-protokollet (WRI & WBCSD, 2013 
s.15). Indata som använts för att bestämma emissionsdata är i första hand 
miljövarudeklarationer för respektive leverantör, när detta inte funnits tillgängligt har 
databaserna Trafikverkets klimatkalkyl, Ecoinvent och Plastic Europe använts. Mer om 
respektive databas presenteras nedan. Emissionsdata för vissa produkter har även hämtats 
från rapporter, artiklar och branschorganisationer.  

4.6.2.1 Ecoinvent  

Ecoinvent är en internationell, världsledande databas som arbetar med att främja 
tillgängligheten av miljödata (Ecoinvent, u.å). Databasen är uppbyggd på LCA-metodik 
och LCI-datainsamling för olika industrisektorer och tillhandahåller processdata för 
tusentals produkter och material (ibid). 	

4.6.2.2 Miljövarudeklarationer 

En miljövarudeklaration (EPD) är en standardiserad deklaration av en produkt eller 
tjänsts miljöpåverkan under hela dess livscykel.  Deklarationen ska vara utformad efter 
ISO 14025-standard och granskas av tredje part inför publicering (EPD international, u.å). 
En EPD är baserad på livscykelanalys för produktens hela förlopp, från vagga till grav 
där varje del av livscykelanalysen publiceras. Syftet med framtagandet av EPD:er är att 
öka tillgången till transparant, objektiv, verifierad och standardiserad information om en 
produkt eller tjänsts miljöpåverkan (EPD international, u.å). 	

4.6.2.3 Trafikverkets Klimatkalkyl 

En första version av Trafikverkets Klimatkalkyl togs fram 2013 med syfte att beräkna 
transportinfrastrukturens energianvändning och klimatpåverkan. Klimatkalkylen har 
sedan dess reviderats och under 2020 lanserades Klimatkalkyl 7.0 med uppdaterade data 
för energianvändning och emissioner (Trafikverket, 2020). Klimatkalkylen är uppbyggd 
på metodik för LCA enligt ISO-standard 14040 och inkluderar utsläppen vagga till grind, 
för vissa produkter även vagga till grav (Trafikverket, 2020). Klimatkalkylen har använts 
som emissionsdata för olika material och produkter vid framtagandet av 
klimatberäkningsverktyget. Vid framtagandet av Svenska kraftnäts klimatkalkyl för 
transmissionsnätet har även en majoritet av emissionsdata hämtats från Trafikverkets 
klimatkalkyl (SVK, 2021). Därmed har dessa emissionsvärden använts när inte EPDer 
funnits tillgängliga.  



	 	 	
	

	19	

4. Klimatberäkningsverktyg 
 
Utifrån ramverket som presenteras i kapitel 3 har ett klimatberäkningsverktyg tagits fram 
för att besvara studiens syfte och frågeställning. Kapitlet inleds med en genomgång av 
det framtagna klimatberäkningsverktyget och följs sedan av en inventeringsanalys för 
scope 1-3 med avseende på datainsamling för kvantifiering av växthusgasutsläpp.  

4.1 Övergripande modell 

Klimatberäkningsverktyget har baserats på de vägledande principerna att väsentliga 
utsläpp ska inkluderas och därmed har aktiviteter som inte ansetts väsentliga ej 
inkluderats. Klimatberäkningsverktyget har utvecklats med GHG-protokollet som 
ramverk och genom de grundläggande principer för livscykelanalys presenteras i kapitel 
3. Figur 3 presenterar en övergripande sammanställning för vilka kategorier som har 
inkluderats i respektive scope.    

 

Figur 3. Översikt för inkluderade aktiviteter i klimatberäkningsverktyget. 

4.2 Utveckling av klimatberäkningsverktyg 

Klimatberäkningsverktyget utvecklades i Excel för att kvantifiera koldioxidutsläpp. 
Excel är ett kalkylverktyg som kan användas för att hantera och analysera data samt 
genomföra komplexa beräkningar (Microsoft, u.å). Anledningen till att Excel valdes för 
att skapa klimatberäkningsverktyget var att det innehåller varierande funktioner som 
enkelt kan hantera stora mängder data. Det är även ett kalkylverktyg som Ellevio 
använder i dagsläget, vilket gör det enkelt att upprätthålla en kontinuerlig kartläggning av 
deras utsläpp för nästkommande år.    

Indata i beräkningsverktyget utgjordes av aktivitetsdata och emissionsdata för samtliga 
väsentliga aktiviteter som ger upphov till utsläpp. Genom att implementera ekvation (1), 
ekvation (2) och ekvation (3) i Excel, kunde koldioxidutsläppen för respektive scope 
kvantifieras. Utsläpp inom scope 1 beräknades med ekvation (2), för scope 2 
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implementerades ekvation (1) och för att kvantifiera utsläpp inom scope (3) användes 
samtliga ekvationer. Utdata från klimatberäkningsverktyget blev därmed totalt 
koldioxidutsläpp samt utsläpp fördelat på scope och kategorier enligt GHG-protokollet. 

4.3 Scope 1 

Aktivitetsdata inom scope 1 inhämtas som antal liter bränsle eller antal kilogram 
kemikalier medan emissionsdata består av CO2e per liter bränsle alternativt kg CO2e per 
kg kemikalier. Inom Ellevios verksamhet innefattar scope 1 direkta utsläpp från inköpta 
bränslen för Ellevios egna och leasade bilar samt läckage av kemikalien SF6. Antalet liter 
inköpt bränsle har baserats på en sammanställning av Ellevios fordonsflotta för 2018 och 
2019 och erhölls av Ellevios hållbarhetschef (Nygren-Bonnier, 2021). Fordonsflottan har 
antagits vara densamma under 2020. 

Läckage av kemikalier innefattar gasen SF6 och har baserats på mängden påfylld SF6 
under 2020 för ställverken i Ellevios avtalsområden södra Norrland, Stockholm, 
Västkusten och västra Svealand. Data för SF6 erhölls från Ellevios inköpsavdelning 
(Aldén, 2021). Volymen bränsle och SF6 presenteras i tabell 5.  

Tabell 5. Aktivitetsdata för bränsle och läckage av SF6.  

Aktivitetsdata Mängd 

Diesel 34152 [l] 

Bensin  3370 [l] 

SF6 57,284 [kg] 
 

Emissionsfaktorer för bränslen har hämtats från Trafikverkets handbok för vägtrafikens 
luftföroreningar (2019) och omfattar bränslets direkta utsläpp vid avgasröret. Distribution 
och produktion av bränslet är inte inkluderat i emissionsfaktorn utan redovisas under 
scope 3 (WBCSD & WRI, 2004 s.27). Emissionsfaktorn för diesel är 1,96 kg CO2e/liter 
och baseras på låginblandning av FAME/HVO enligt 2017 års reduktionsplikt 
(Trafikverket, 2019). Emissionsfaktorn för bensin har baserats på bensin miljöklass 1 och 
är 2,24 kg CO2e/liter (Trafikverket, 2019). Emissionsfaktorn för SF6 har hämtats från 
IPCC (2018) och är 23 500 kg CO2e/kg.  

4.4 Scope 2  

Scope 2 inkluderar utsläpp från inköpt el, värme och kyla. Ellevios inköp av el består av 
fastighetsel, anläggningsel samt inköp för kompensation av nätförluster. Data relaterat till 
kompensation av nätförluster är baserat på upphandlad prognosvolym av Ellevio för 2020 
och har hämtats från Revenue and Product Management på Ellevio (Ellwen, 2020). 
Volymen inköpt el för att kompensera nätförlusterna under 2020 var 850 000 MWh. 
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Nätförlusterna är upphandlade enligt ursprungsgarantier motsvarande 50 % vattenkraft, 
40 % kärnkraft och 10 % vindkraft (Ellwen, 2020).  

Inköpt el för de cirka 500 anläggningarna i Ellevios verksamhet är baserat på 
sammanställd data för anläggningar i Ellevios elnät under 2018 (Oberger, 2020). 
Mängden inköpt el för 2018 har antagits vara representativt även för 2020 eftersom antalet 
anläggningar som tillkommit sedan 2018 är få. Andelen inköpt el under 2020 var  2,298 
MWh och inget aktivt val av ursprungsgarantier genomfördes varpå inköpt el antagits 
motsvara den nordiska medelmixen.  

Fastighetsel, värme och kyla innefattar energi till kontoren i Stockholm, Karlstad, 
Kungsbacka och övriga mindre kontor i verksamheten. Aktivitetsdata för volym inköpt 
energi har baserats på data för 2019 som anses vara mer representativ än data för 2020. 
Detta eftersom mycket av arbetet under 2020 genomfördes hemma på grund av en 
pandemi. Aktivitetsdata för inköpt energi har hämtats från respektive fastighetsägare för 
varje kontor vilket är Vasakronan och Hemforsa Fastigheter. Volym inköpt energi till 
fastigheter och eventuellt miljöval presenteras i tabell 6. 

Tabell 6. Inköpt energi till kontor i Ellevios verksamhet 

Inköp av energi Kontor Volym [MWh] Energikälla 
Fastighetsel Stockholm 

Karlstad 
Kungsbacka 

Övriga mindre 
kontor 

207,1 
337,8 
37,0 
42,0 

100 % vattenkraft 
Ej aktivt val 
Ej aktivt val 

100 % miljömärkt  

Fjärrvärme Stockholm 
Karlstad 

Kungsbacka 
Övriga mindre 

kontor 

409,3 
341,7 
37,0 
41,8 

100 % miljömärkt  
Ej aktivt val 
Ej aktivt val 
Ej aktivt val 

 
Fjärrkyla Stockholm 

Karlstad 
Kungsbacka 

Övriga mindre 
kontor 

153,4 
329,6 
33,2 
39,4 

Ej aktivt val 
Ej aktivt val 
Ej aktivt val 
Ej aktivt val 

Övriga mindre 
kontor 

39,4 Ej aktivt val 

 
För el genererad av vattenkraft, vindkraft och kärnkraft är de direkta utsläppen 0 kg 
CO2e/MWh eftersom energin produceras av fossilfria energikällor (IVL, 2018a). 
Emissionsfaktorn för nordisk medelelmix är hämtad från Sveriges Meteorologiska och 
Hydrologiska Institut (2021) som genomfört en sammanställning åt Naturvårdsverket för 
nordisk medelmix med hänsyn till import och export. Emissionsfaktorn för nordisk 
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medelmix är 90,4 kg CO2e/MWh. Emissionsfaktor för residualmixen i norden är hämtad 
från energimarknadsinspektionen (2020) och är 338,5 kg CO2e /MWh. 

Emissionsfaktorerna för fjärrvärme är baserade på primärdata och baseras på miljövärden 
för direkta utsläpp av fjärrvärme från energiföretagen (2020) för respektive kontors 
leverantör av fjärrvärme. För Stockholm är emissionsfaktorn 0 g CO2e/MWh för 
miljömärkt fjärrvärme och 61 kg CO2e/MWh för ej aktivt val av fjärrvärme 
(Energiföretagen, 2020). För Karlstad och övriga mindre kontor är emissionsfaktorn 40 
kg CO2e/MWh och för Kungsbacka 4 kg CO2e/MWh (Energiföretagen, 2020). För 
fjärrkyla är emissionsfaktorn för alla kontor baserade på miljövärdet för fjärrkyla för 
Stockholm vilket är 0 kg CO2e/MWh (Stockholm exergi, 2021). Vid beräkningar enligt 
marknadsbaserade metoden användes emissionsfaktorerna för respektive energikälla om 
ett aktivt miljöval har genomförts. Om inte ett aktivt val genomförts användes 
emissionsfaktorn för residualmixen. Vid beräkning enligt platsbaserade metoden 
användes istället nordisk elmix som emissionsfaktor för el, respektive emissionsfaktorn 
för ej aktivt val för fjärrvärme, oavsett val av miljömärkt energi eller inte. 

4.5 Scope 3 

4.5.1 Inköpta varor och tjänster 

Inköp av varor och tjänster innefattar förbrukningsvaror och inköp av tjänster för 
underhåll av elnätet inom Ellevios verksamhet. I enighet med studiens syfte har därmed 
övriga förbrukningsprodukter, exempelvis kontorsmaterial ej inkluderats. Inköpta varor 
omfattar därmed framförallt olika oljor, bekämpningsmedel och SF6. Volymen inköpta 
varor är baserade på utfallet inrapporterade produkter av entreprenörer som sköter 
underhållet av Ellevios nät under 2020 och är inhämtat från Ellevios 
resursuppföljningsprogram Power BI (Aldén, 2021). Densiteten för transformatorolja 
okänd har antagits vara densamma som för transformatorolja Nytro 10XN, Nyhib III där 
densiteten har hämtats från tillverkaren (Nynas, u.å.a). Även brytaroljan okänd har 
antagits vara av samma densitet som brytarolja NySwitcho där densiteten hämtats från 
tillverkaren (Nynas, u.å.b). Densiteten för Hyvolt III har även den hämtats från 
tillverkaren (Hyvolt, u.å). Densiteten för krypolja har baserats på produkten Omega 363 
(Omega, u.å). Volymen inköpta varor för underhåll av Ellevios nät presenteras i tabell 7.  
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Tabell 7. Volym inköpta varor för underhåll av elnätet.  

Produkt Volym [l] Vikt [kg] 

Transformatorolja (okänd) 7202 6313,15 
Transformatorolja (Nytro 10XN) 1653 1449,68 

Transformatorolja (Hyvolt III) 1095 958,13 
Transformatorolja (NYHIB 10) 1380 1210,26 

Bekämpningsmedel 136  
Brytarolja (Nyswitcho) 785 675,10 

Brytaolja (okänd) 62,3 53,58 
Krypolja 4 3,372 
SF6 gas  57,284 

 
För inköpta produkter har emissionsdata baserats på sekundärkällor eftersom 
primärkällor ej funnits tillgängliga för respektive produkt. Emissionsfaktorn för 
transformatoroljor och brytaroljor har hämtats från trafikverkets klimatkalkyl 7.0 (2021) 
för transformatorolja som är 0,23 kg CO2e/kg. Emissionsfaktorn för krypolja är baserad 
på ett medelvärde från en livscykelanalys för PAO och mineralolja för några av de 
vanligaste oljorna i Europa (Raimondi et al, 2012). För bekämpningsmedlet roundup 
FLEX har ingen tillgänglig data för livscykelanalys från vagga till grind kunnat 
identifierats. Emissionsfaktorn har därmed baserats på materialsammansättningen av 
bekämpningsmedlet som är 480 g/l vattenlösligt glyfosfat i form av 588 g/l glyfosat-
kaliumsalt vilket ger 480 g glyfostfat och 108 g kaliumsalt per liter (Gullviks, 2018). 
Utsläppsfaktorn för respektive material är hämtat från Ecoinvent 3.7.1 och den totala 
emissionsfaktorn för bekämpningsmedlet har sammanställts till 5,10 kg CO2e/liter. 

4.5.2 Kapitalvaror 

Kapitalvaror innefattar varor med en längre beräknad livslängd och som inte förbrukas 
vid användning. Inom Ellevios verksamhet innefattar kapitalvaror elnätsprodukter. 
Kontor, bilar, möbler och datorer hyrs eller leasas och bokförs därmed som kapitalvaror 
hos hyres- eller leasingföretaget. Kapitalvaror innefattar således kablar, kabelskydd, 
transformatorer, ställverk, kabelskåp, nätstationer, stolpar, mätare, stationer och 
byggnader. Även arbetet för förläggning av kablar redovisas i denna kategori.  

4.5.5.2.1 Kablar 

Inom region- och lokalnätet används flertalet olika typer av kablar beroende av 
spänningsnivå och användningsområde. Kablarnas emissionsfaktor har baserats på 
materialframställningen för kabelns materialsammansättning. Kabeltrummor har ej 
inkluderats. Emissionsfaktorerna för materialet är baserat på vagga till grundläggande 
förädlad produkt och har hämtats från Trafikverkets klimatkalkylator (Trafikverket, 
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2020). Tillverkningsprocessen av kablarna har exkluderats efter bedömning att en 
fullständig inventering för hela produktcykeln av kabel ej varit möjlig att genomföra med 
tillgänglig data. Det är även framställning av material som bedömts ha störst 
klimatutsläpp varpå emissionsfaktorerna baserats på detta (SVK, 2021). Kablarna består 
huvudsakligen av plast, aluminium eller koppar. Emissionsfaktorerna för respektive 
material har hämtats från Trafikverkets klimatkalkyl 7.0 och presenteras i tabell 8.  

Tabell 8. Emissionsfaktorer för material i kabel. 

Material Emissionsfaktor [kg CO2 e/kg] 

Högdensitetspolyeten 1,800 

Aluminium 9,160 

Koppar 1,980 
 
Den stora volymen av olika kabeltyper har medfört att en förenkling för uppdelning av 
kablar har varit nödvändig. Kablarna har delats in efter användningsområde och 
spänningstyp i grupperna servisanslutning, jordina, styrkabel, lokalnät 
lågspänningskabel, lokalnät mellanspänningskabel, regionnät högspänningskabel och 
faslina. 

5.5.2.2 Servisanslutning 

Volymen för servisanslutning är ett utfall för 2020 av inköpt servisanslutning inom 
Ellevios nät och uppgick till 144 925 m. Utfallet har hämtats från Ellevios 
inköpsavdelning för lokalnätet (Aldén, 2021a). Emissionsfaktorn beräknades till 11,153 
CO2e/m och är baserat på ett medelvärde av materialsammansättningen för de fyra 
vanligaste serviskablarna som köptes in av Ellevio under 2020 (Aldén, 2021). 
Servisanslutningen har en ledare av aluminium, isolering av tvärbunden polyeten och en 
mantel av polyeten (Ahlsell, u.å.a). Materialsammansättningen för kabeln och tillhörande 
emissionsfaktor presenteras i tabell 9 respektive tabell 8, dessa värden har använts för att 
beräkna den totala emissionsfaktorn för kabeln. 

5.5.2.3 Signalkabel 

Volymen inköpt signalkabel var 3 820m och har baserats på utfallet kablar som köpts in 
till Ellevios nät för Stockholmsregionen under 2020. Aktivitetsdatan har hämtats från 
Ellevios inköpsavdelning (Aldén, 2021). Emissionsfaktorn beräknades till 1,568 CO2e/m 
och har baserats på materialsammansättningen för kabel där ledaren och skärmen består 
av koppar och isoleringen och mantel av polyefin (NKT, u.å.a). Inom gruppen 
polyolefiner ingår polyeten vilket använts som representation för materialets 
emissionsfaktor (Plastic Europé, u.å). Materialsammansättningen är baserad på ett 
medelvärde av kablarna som motsvarar den största volymen inköpt signalkabel och 
presenteras i tabell 9 (NKT, u.å). 
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5.5.2.4 Lokalnät lågspänningskabel 

Volymen inköpt lågspänningskabel under 2020 var 995 154 m och har hämtats från 
Ellevios inköpsavdelning för inköpt kabel till lokalnätet under 2020 (Aldén, 2021a). 
Emissionsfaktorn beräknades till 13,208 CO2e/m och har baserats på ett medelvärde för 
materialsammansättningen av de fyra kraftkablar som utgör den största volymen av 
inköpt kraftkabel inom lågspänning för lokalnätet under 2020 (Nissle, 2021). Kraftkabeln 
har en ledare av aluminium, isolering av tvärbunden polyeten och en mantel av polyeten 
(NKT, u.å.b). Materialsammansättningen för kabeln presenteras i tabell 9. 

5.5.2.5 Lokalnät mellanspänningskabel 

Volymen inköpt mellanspänningskabel till lokalnätet under 2020 var 665 730 meter och 
har hämtats från Ellevios inköpsavdelning (Aldén, 2021a). Emissionsfaktorn beräknades 
till 14,046 CO2e/m och baserades på ett förenklat antagande om att alla kablar som köpts 
in under 2020 antagits motsvara materialsammansättningen för de fyra vanligast 
kraftkablarna för mellanspänning i lokalnätet under 2020 (Nissle, 2021a). 
Emissionsfaktorn har baserats på ett medelvärde för materialsammansättningen av de fyra 
vanligaste kablarna vilket presenteras i tabell 9. Det vanligaste materialet för dessa kablar 
är en ledare av aluminium, isolering av tvärbunden polyeten och mantel av polyeten-
komposit (NKT, 2015). Eftersom ledare och mantel båda består av polyeten har dessa 
antagits ha samma emissionsfaktor. Materialsammansättningen för kabeln presenteras i 
tabell 9. 

5.5.2.6 Regionnät högspänningskabel 

Volymen högspänningskablar för regionnätet har baserats på utfallet för den ekonomiska 
prognosen av inköpta kablar under 2020 och uppgick till 82 459 m (Ågren, 2021a). 
Emissionsfaktorn har baserats på materialsammansättningen för kabeln som hämtats från 
Trafikverkets klimatkalkyl 7.0 (2020) och avser en kraftkabel på 130 kV med en ledare 
av aluminium, isolering och mantel av polyeten. Emissionsfaktorn beräknades till 19,793 
CO2e/m och materialsammansättningen för kabeln presenteras i tabell 9. 

Tabell 9. Materialsammansättning för kablar inom Ellevios elnät. 

Kabel Medelvärde för 
materialsammansättning av 
koppar/aluminium [kg/m] 

Medelvärde för 
materialsammansättningen 

av polyeten [kg/m] 
Servisanslutning 1,129 (Al) 0,453  

Styrkabel 0,411 (Cu) 0,419 

Lågspänningskabel 1,345 (Al) 0,492  

Mellanspänningskabel 1,345 (Al) 0,957 

Högspänningskabel 1,608 (Al) 2,813 
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5.5.2.7 Jordlina 

Volymen jordlina har baserats på utfallet för antalet meter kabel som installerats i Ellevios 
nät under 2020. För landsbygden har längden jordlina antagits vara densamma som 
längden kablar och för Stockholm har förhållandet jordlina:kabel antagits vara 1:3 
(Ågren, 2021b). Den totala längden jordlina beräknades till 613 920 m. Emissionsdata 
har baserats på sekundärdata för den vanligaste jordlinan av koppar med en area på 
25mm2. Massan för jordlinan är 0,22 kg/m (Nissle, 2021b) och emissionsfaktorn för 
koppar har hämtats från tabell 5. Emissionsfaktorn har beräknats till 0,436 kg CO2e/m.  

5.5.2.8 Faslina 

Volymen faslina har hämtats från utfallet installerad ledningsgata av faslina under 2020 
vilket var 540 000 m (Ågren, 2021b). Faslinan är av typen simplex-lina med tre faser för 
alla ledningar och för att erhålla den totala längden installerad faslina under 2020 har 
ledningsgatans längd multiplicerats med tre. Snittvärdet för faslinan som installerades 
under 2020 var 630mm2 och består av en lina med aluminiumlegering (SVK, 2019b). 
Massan aluminium per meter med given snittarea är 1,745 kg (Ahlsell, u.å.b). Faslinan 
har antagits bestå av ren aluminium och emissionsfaktorn för aluminium har hämtats från 
tabell 8. Från denna data har emissionsfaktorn 15,984 kg CO2e/m erhållits.  

5.5.2.9 Kabelskydd 

För att skydda kablarna mot yttre påverkan används kabelskyddsrör inom både region 
och lokalnät. För att uppskatta volymen kabelskyddsrör har mängden kabelskyddsrör 
antagits motsvara den totala längden kablar, vilket var 1 747 163m. Även förenklingen 
att endast en typ av kabelrör använts för Ellevios kablar har varit nödvändig, eftersom 
data för olika typer av kabelskyddsrör ej varit tillgänglig. Emissionsfaktorn för 
kabelskyddsrör har beräknats genom att identifiera materialet för en typ av 
kabelskyddsrör och produktens vikt i kg/m. Enligt leverantören för produkten är 
materialet PE-plast (Onninen, u.å). Emissionsfaktorn för PE är 1,8 kg CO2 e/kg och har 
hämtats från Trafikverkets klimatkalkylator vilken är baserad på vagga till grundläggande 
förädlad produkt, se tabell 8 (Trafikverket, 2020). Med detta värde och från produktens 
vikt [kg/m] beräknades emissionsfaktorn för kabelskyddsröret till 0,385 kgCO2e/m. 

5.5.2.10 Kabelförläggning 

Även tjänsten schaktning vid förläggning av markkabel inkluderas i kategorin inköpta 
varor och tjänster eftersom det är en tjänst som köps in och tillhandahålls av Ellevios 
entreprenader. Total längd för schaktning beräknades genom att använda den totala 
längden inköpt kabel. För schaktning i Stockholm gjordes antagandet att kabeln förläggs 
med fem kablar per schakt, medan det på landsbygden läggs en kabel per schakt (Ågren, 
2021b). Emissionsfaktorn vid schaktning är baserad på mängden bränsle en specifik 
schaktmaskin förbrukar per timme. En schaktmaskin som ofta används är 20T som 
förbrukar ungefär 12-15 liter diesel per timme (Okfors, 2021).  Att förlägga 1 km kabel i 
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gynnsam mark med 20T tar cirka 12 timmar (Okfors, 2021). Sedan beräknades hur 
mycket diesel som förbrukas per km schaktning till 162 l/km. Detta värde tillsammans 
med emissionsfaktorn för förbränning av diesel gav emissionsfaktorn för schaktning, 
0,318 ton CO2/km schaktning. 

5.5.2.11 Regionnät eltransformator 

Antalet elnätstransformatorer har baserats på utfallet för den totala effekten [MVA] som 
installerades i Ellevios nät under 2020, vilket motsvarar 32,2 MVA för 33 stycken 
transformatorer (Ågren, 2021a). Inom regionnätet används flertalet olika transformatorer 
med varierande effekt och aktivitetsdata och emissionsfaktorn har därmed baserats på den 
totala effekten istället för antalet transformatorer som installerades under 2020. 
Emissionsfaktorn är 6 710kg CO2e/MVA och har hämtats från ABBs EDP (2003) för en 
krafttransformator 10 MVA och avser vagga till grind. Användning av denna EPD för 
emissionsdata har validerats med Ellevio (Ågren, 2021). 

5.5.2.12 Distributionstransformator 

Antalet distributionstransformatorer som köptes in under 2020 var 316 stycken och har 
hämtats från Ellevios inköpsavdelning (Aldén, 2021b). Emissionsfaktorn har baserats på 
en miljövarudeklaration från Schneider Electric (2016) och avser en 
distributionstransformator på 75kVA. Emissionsfaktorn var 1470kg CO2e/st och 
innefattar utsläpp från vagga till grind. 

5.5.2.13 Lokalnät mellanspänningsställverk 

Antalet mellanspänningsverk till lokalnätet har sammanställts från utfallet av installerade 
ställverk inom Ellevios nät under 2020, vilket uppgick till 243 stycken (Ågren, 2021b). 
Emissionsfaktorn har baserats på materialsammansättningen för ställverket Xiria från 
Eaton som bedömts vara ett representativt ställverk för mellanspänningsnätet (Lovén, 
2021). Transport av material till fabriken och produktion av ställverk har inte inkluderats 
i emissionsfaktorn eftersom tillförlitliga data inte funnits att tillgå. Framställandet av 
materialet bedöms även ha störst påverkan för utsläppen och därmed även 
emissionsfaktorn. Mängden material i ställverket har hämtats från produktblad från Eaton 
(u.å), se tabell 10 för materialsammansättning (Eaton, u.å). Utsläppsfaktorer för stål, 
aluminium, koppar. EPDM-gummi och betong har hämtats från Trafikverkets 
Klimatkalkylator 7.0 (2020). Utsläppsfaktorer för Epoxy har hämtats från Ecoinvent 3.7.1 
för produktion av epoxy inom Europa. Utsläppsfaktorer för polycarbonate, polyeten, 
termoplast och polypropylene har hämtats från Plastic Europe (Plastic Europe, 2021). 
Utsläppsfaktorerna för varje material avser vagga till grundläggande förädlad produkt och 
med dessa kunde emissionsfaktorn beräknas till 1450,161 kg CO2e/st.  
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Tabell 10. Materialsammansättning för ställverk Xiria. 

Material Vikt [kg] Emissionsfaktor [ CO2e/kg] Utsläpp [CO2e/kg] 

Stål (varmförzinkad) 335 2,60 871 
Aluminium 44,5 9,16 407 

Koppar 30,0 1,98 59,4 
Epoxy  19,0 3,16 51,1 

Polycarbonat 3,00 3,40 17,0 
Polyeten 11,0 1,80 28,8 

Termoplast 3,00 3,22 1,61 
Polypropyelne 11,0 1,44 1,44 
EPDM-gummi 3,00 2,85 1,43 

Betong 11,0 0,167 1,83 
Totalt   1441 

	

5.5.2.14 Regionnät högspänningsställverk 

Antalet högspänningsställverk baserades på ett medelvärde över hur många 
högspänningsställverk Ellevio vanligtvis köper in under ett år och togs fram genom 
diskussion med Ellevios inköpsavdelning (Aldén, 2021a). Antalet högspänningsställverk 
som köptes in under 2020 var 2 stycken.  Emissionsfaktorn har baserats på en 
miljövarudeklaration av ett ställverk på 12 kV, och avser utsläpp från vagga till grind 
(Schneider Electric, 2014). Ellevio köper in ställverk inom denna kategori på 36 kV, 
därav har emissionsfaktorn skalats upp med en faktor tre och emissionsfaktorn 
beräknades till 10 050 kg CO2e/st.  

5.5.2.15 Kabelskåp  

Kvantiteten kabelskåp har baserats på antalet installerade kabelskåp under 2020 vilket var 
2 817st (Ågren, 2021b). Den typ av kabelskåp som vanligen köps in av Ellevio har 
använts som referensprodukt för framtagandet av emissionsfaktor. Referensskåpet 
omfattar Kabeldon CDC 400 med fyra säkringsfrånskiljare av typen kabeldon SLD000 
(Aldén, 2021). Emissionsfaktorn har baserats på materialsammansättningen för 
kabelskåp och säkringsfrånskiljare vilket hämtats från tillverkarens produktkatalog 
(ABB, 2018). Transport av material och produktion av kabelskåpet har inte inkluderats i 
emissionsfaktorn eftersom tillförlitliga data inte funnits att tillgå. Materialframställningen 
bedöms ha störst påverkan på utsläppen. Emissionsfaktorerna för respektive material är 
baserat på vagga till grundläggande förädlat material och är hämtat från Trafikverket 
klimatkalkyl 7.0 (2020), förutom mässing som är baserat på en EPD för nordisk mässing 
(Arubis, 2017) och zink som hämtats från Ecoinvent 3.7.1. Materialsammansättning och 
tillhörande emissionsfaktor för säkringsfrånskiljare och kabeldon presenteras i tabell 11 
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respektive tabell 12. Den totala emissionsfaktorn för kabelskåp beräknades därmed till 
113, 785 kg CO2e/st. 

Tabell 11. Materialsammansättning för en säkringsfrånskiljare och tillhörande 
emissionsfaktor.  

Material Vikt [kg] Emissionsfaktor Utsläpp [CO2e/kg] 
Polyamid 0,765 6,400 4,896 
Koppar 0,613 1,980 1,214 

Stål  0,120 2,6 0,312 
Mässing 0,18 1,43 0,257 

Totalt   6,679 
 

Tabell 12. Materialsammansättning för kabelskåp och emissionsfaktor. 

Material Vikt [kg] Emissionsfaktor Utsläpp [CO2e/kg] 
Stål 30.000 2,600 78,000 
Zink 2,200 0,571 1,257 

Aluminium 0,660 9,160 6,046 
EPDM 0,100 2,660 0,266 
PBTP 0,360 1,900 0,684 

Polyester 0,240 2,600 0,624 
Polyamid 0,030 6,400 0,192 

Totalt   87,068 
 

5.5.2.16 Nätstationer 

Aktivitetsdatan för antalet nätstationer som köpts in under 2020 har hämtats från Ellevios 
inköpsavdelning och var 662 stycken (Aldén, 2021). Emissionsfaktorn för en nätstation 
har baserats på materialen betong, armering och plåt från sex olika nätstationer som köpts 
in av Ellevio från KL Industri. Ett medelvärde för materielinnehållet per nätstation för 
stationerna TMS-1, TMS-2, ELIT 2, ELIT 4, ELIT 5 och ELIT 4x2 har beräknats och 
emissionsfaktorn har baserats på medelvärdet (KL industri, u.å). Data för mängd betong 
och armering fördelat på varje nätstation har hämtats från Ellevios inköpsavdelning 
(Aldén, 2021a). Antalet kvadratmeter plåt per nätstation har beräknats från ritningarna 
för de sex undersökta nätstationerna.  Emissionsfaktorn för materialet betong är baserad 
på Trafikverkets klimatkalkyl (2020) och emissionsfaktorn för armering är baserat på 
STARKAs EPD för en prefabricerad massivplatta med armering (Starka, 2019). För 
materialet plåt är emissionsfaktorn baserad på GRANITE HDX (ArcelorMittal, 2019) 
vilket är den plåt som nätstationerna innehåller (KL Industris, u.å). Att nätstationer endast 



	 	 	
	

	30	

innehåller betong, armering och plåt är ett förenklat antagande eftersom en nätstation även 
innehåller andra komponenter. Dessa material har dock antagits utgöra den största 
klimatpåverkan och därmed har andra material i nätstationer exkluderats.  

För transport av råmaterialet till fabrik och energiåtgången vid tillverkning kunde 
emissionsfaktorer för dessa steg inhämtas från KL Industris livscykelanalys över 
tillverkning och transport per levererad nätstation (Karlsson, 2021). I tabell 13 presenteras 
respektive emissionsfaktorer för material, transport och energiåtgång vid tillverkning. 
Med dessa kunde emissionsfaktorn per nätstation beräknas till 947,1 kg CO2e/st.  

Tabell 13. Emissionsfaktorer för material samt transport och tillverkning av nätstation. 

Material/transport/tillverkning Emissionsfaktor  
GRANITE HDX 12,7 kg [CO2e/m²] 

Armering 0,516 kg [CO2e/kg] 
Betong 0,162 kg [CO2e/kg] 

Transport av råmaterial och tillverkning 150 kg [CO2e/per station] 
	

5.5.2.17 Stationer och byggnader 

Antalet inköpta stationer och byggnader har baserats på utfallet för antalet byggnader och 
stationer som tagits i bruk under 2020 (Ågren, 2021b). Antalet stationer som togs i bruk 
var 31 stycken medan motsvarande siffra för byggnader var 20 stycken. Emissionsdata 
för byggnader och stationer har baserats på sekundärdata. Byggnader och stationers 
storlek och materialsammansättning varierar efter projekt och därmed har ett generiskt 
värde från Trafikverkets klimatkalkylator 7.0 används efter samråd med Ellevios 
hålbarhetschef (Nygren-Bonnier, 2021). För byggnader av betong har emissionsfaktorn 
5340 kg används och för stationer av stålplåt är motsvarande siffra för emissionsfaktorn 
5130 kg CO2e/st.   

 

5.5.2.18 Stolpar 

Inom regionnätet används ledningsstolpar i form av kreosot- och saltimpregnerade 
stolpar. Emissionsfaktorer för dessa har inhämtats från rapporten Livscykelanalys av 
ledningsstolpar (2020) utgiven av IVL. Enligt Johannesson et al., (2020) har utsläpp 
beräknats för kraftledningsstolpar med en höjd på 12 m. 

5.5.2.18.1Kreosotstolpar 

Antalet kreosotstolpar för regionnätet erhölls från Ellevios inköpsavdelning och har 
hämtats från Ellevios GIS system Power Grid som är baserats på antalet byggda 
kreosotstolpar under 2020 (Aldén, 2021). Antalet byggda kreosotstolpar var 663 st. 
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Emissionsfaktorn för kreosotstolpar har baserats på sekundärdata. Som emissionsfaktor 
har ett schablonvärde som Johannesson et al. (2020) tagit fram från vagga till grind 
används. Emissionsfaktorn var 41 kg CO2e/stolpe och är baserat på IVLs livscykelanalys 
för en specifik kreosotimpregnerad trästolpe från leverantören Rundvirke som även 
antagits vara representativt för kreostolparna inom Ellevios elnät (Johannesson et al., 
2020) 

5.5.2.18.1 Saltstolpar 

Antalet saltstolpar för regionnätet erhölls från Ellevios inköpsavdelning och har hämtats 
från Ellevios GIS system Power Grid som är baserat på antalet inköpta saltstolpar under 
2020 (Aldén, 2021). Antalet var 323 stycken. Emissionsfaktorn för saltstolpar har 
baserats på sekundärdata. I likhet med kreosotstolparna har emissionsfaktorn baserats på 
ett schablonvärde från IVL för ledningsstolpar impregnerade av ett kopparbaserat salt för 
tre olika stolpar från leverantörerna Rundvirke, ScanPole och Koppers används 
(Johannesson et al., 2020, 2020). Ett medelvärde för de tre kraftledningsstolparnas 
emissionsfaktor beräknades till 32.2 kgCO2e/stolpe och har använts som emissionsfaktor. 
Emissionsfaktorn beräknades från vagga till grind och har använts som en approximation 
för klimatavtrycket för Ellevios saltstolpar. 

5.5.2.19 AMM-mätare  

Antalet AMM-mätare har baserats på prognosen för antalet AMM-mätare som 
uppskattades att installeras under 2020, vilket var 73 251 st (Ågren, 2021). För AMM-
mätare har primärdata för specifika utsläppsdata hämtats från tillverkaren Kaifa (2020) 
vilket är en leverantör till Ellevio. Utsläppsdata avser en 3-fas AMM-mätare av typ 
AM206F från vagga till grind  (Seigers, 2020). Denna mätare har emissionsfaktor på 
43,08 kg CO2e/st vilket avser vagga till grind och transport till Ellevio. Denna AMM-
mätare har vidare använts som approximation för samtliga prognosticerade AMM-
mätare.  

4.5.3  Bränsle- och energirelaterade aktiviteter 

Volymen inköpt bränsle och energi under 2020 för Ellevios verksamhet presenteras i 
tabell 3. Under denna kategori redovisas de indirekta utsläppen, det vill säga distribution 
och produktion av bränsle och energi. Emissionsdata för produktion av el från vindkraft, 
vattenkraft och kärnkraft har inhämtats från vattenfalls miljövarudeklaration för 
respektive kraftslag (Vattenfall, 2020). För dessa kategorier har därmed specifik 
emissionsdata använts. För residualmixen kunde ingen specifik emissionsdata identifieras 
och därmed användes en uppströms emissionsfaktor för nordisk elmix (IVL, 2015). 
Emissionsfaktorer för respektive kraftslag presenteras i tabell 14. 

För produktion och distribution av diesel och bensin har ett schablonvärde för 
emissionsdata använts vilket hämtats från Trafikverkets Handbok för vägtrafikens 
luftföroreningar (2019). För produktion och distribution av bränsle för fjärrvärme har 
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specifik utsläppsdata hämtats från energiföretagen (2020) för respektive stad. För 
fjärrkyla har emissionsdata för Stockholm använts som schablon för alla kontor 
(Stockholm exergi, 2020). Emissionsfaktorerna för respektive bränsle och energi 
presenteras i tabell 14. 

Tabell 14. Emissionsfaktorer för bränsle och energi. 

Energi/bränsle-typ Emissionsfaktor [g CO2e/kWh] 
Vindkraftsel 10,5 
Kärnkraftsel 6,00 

Vattenkraftsel 15,5 
Nordisk elmix 16,3 

Fjärrvärme Karlstad 5,00 
Fjärrvärme Kungsbacka 8,00 
Fjärrvärme Stockholm 4,00 
Fjärrkyla Stockholm 1,00 

Bensin MK1 (5% etanol) 0,52 
Diesel (23% inblandning biodisel FAME/HVO) 0,58 

E85 1,11 

 

4.5.4 Uppströms transport och distribution  

Uppströms transport och distribution inkluderar utsläpp från transport av inköpta 
komponenter till Ellevios anläggningar. Transporten avser utsläpp från fordon under 
sträckan från produktionsort till den ort där komponenten levereras. Transportsträckan 
har baserats på avståndet mellan fabrik till någon av Ellevios anläggningar. Identifiering 
av dessa avstånd har genomförts delvis genom en tidigare analys av Ellevios 
transportavstånd där ett viktat avstånd tagits fram från flera leverantörsorter. Även egen 
inhämtad data har använts genom att bestämma avstånd mellan produktionsorten och 
Stockholm. Transportavstånd för respektive komponent i elnätet presenteras i tabell 15. 
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Tabell 15. Aktivitetsdata för transportavstånd av Ellevios inköpta produkter till elnätet. 

Produkt Avstånd [km] Källa 
Kemikalier 415 Oberger, 2019 

Kablar 250 Oberger, 2019 
Nätstationer 224 Oberger, 2019 
Kabelskåp 438 Stockholm-Allingsås [km] 

Lokalnät ställverk 
 

1290 Stockholm-Hengelo 
[km] 

 
Eftersom samtliga kemikalier har en producent men flera leverantörsorter har ett viktat 
värde tagits fram av Ellevio för transportsträckan. Detsamma gäller för 
transportavstånden för kablar, nätstationer och transformatorer. För kabelskåp och 
ställverk har avståndet tagits fram genom att identifiera var produkten är producerad och 
sedan beräknat avstånd till leveransorten som valts till Stockholm. 

För kvantiteten av den totala massan för respektive kemikalie i elnätet beräknades 
volymen [l] om till vikt [kg], se tabell 7. För att sammanställa kvantiteten av massan för 
kablar används den totala längden för respektive kabel tillsammans med kabelns vikt per 
km.  

Massan per kabelskåp med säkerhetsfrånskiljare hämtades från ABBs produktkatalog 
(2017) och massan för ställverk har baserats på Xiriras ställverk (Eaton, u.å). För 
nätstationer erhölls massan per nätstation från Oberger (2019). I tabell 16 presenteras 
massan för respektive produkt.  

Tabell 16. Massa kabelskåp, nätstation och ställverk.  

Produkt Vikt [kg/st] 
Kabelskåp med säkerhetsfrånskiljare 35,39 

LN MV ställverk  466 
Nätstation  1872 

 
Emissionsdatan har baserats på sekundärdata där ett schablonvärde hämtats från 
beräkningsverktyget NTMcalc med omfattningen well to wheel [WTW] vilket innebär 
mängden CO2e från råvaruutvinning till dess att drivmedlet har förbränts i motorn (NTM, 
2021). Emissionsdatan har beräknats i enheten kg CO2e/ kgkm utifrån en fullastad lastbil 
med en kapacitet på 14-20 ton för avståndet 2250,78 km. Avståndet och vikten avser en 
representation av transportavstånd och massa för transport av produkter inom Ellevios 
verksamhet. Utifrån detta har emissionsfaktorn med NTMs klimatkalkyl beräknats till 
1,29*10-7 kg CO2e/kgkm som används som schablon för emissionsfaktorn för samtliga 
transporter av inköpta varor och kapitalvaror av Ellevio under 2020. 
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 5.5.4.2 Fordonsarbete och nätunderhåll 

Kategorin uppströms transport och distribution inkluderar utsläpp från fordon som 
används av entreprenader för att utföra underhållsarbete av elnätet. För underhållsarbetet 
är kvantiteten bränsle som använts för fordonsarbete och nätunderhåll baserat på en 
sammanställning av Ellevios entreprenader som erhållits från Ellevios 
hållbarhetsavdelning (Nygren-Bonnier, 2021). I tabell 17 presenteras sammanställd 
kvantitet för förbrukat bränsle inom varje avtalsområde.  

Tabell 17. Volym bränsle för fordon vid nätunderhåll och fordonsarbete. 

Avtalsområde Bränsle Volym [l] 
Stockholm Diesel 141 905 

 
 

Bensin 
RME 

8 353 
2 903 

Västkusten och södra  
Norrland 

Diesel 
Bensin 
RME 

263 434 
6 478 

0 
Västra Götaland Diesel 224 622 

 
 

Bensin 
RME 

4 680 
0 

	

Emissionsdata för diesel, bensin och RME har hämtats från Trafikverkets handbok för 
vägtrafikens luftföroreningar (2019) och inkluderar mängden CO2e från råvaruutvinning 
av bränslet till direkta utsläpp från fordonet. Enligt Fransson et. al (2020) är RME den 
vanligaste formen av FAME i Sverige, därav har emissionsfaktorn för RME antagits vara 
densamma som för FAME (2019). Emissionsfaktorer för olika bränslen presenteras i 
tabell 18. 

Tabell 18. Emissionsfaktor för diesel, bensin, RME. 

Bränsle Emissionsfaktor (WTW) 
Diesel 2,76 [kg CO2e /l] 
Bensin 2,74 [kg CO2e /l] 
RME 1,13 [kg CO2e /l] 

 

5.5.4.3 Besiktning av elnätet 

Inköpta tjänster innefattar tjänsten besiktning av elnätet som genomförts med helikopter 
för underhåll och för att säkerställa leveranssäkerhet. Under 2020 besiktades 5200 km av 
elnätet (Aldén, 2021). Detta motsvarar en flygtid på cirka 83,2 h, baserat på att flygtiden 
för att besikta elnätet är cirka 45-80 km ledning/h (Persson, 2021) och där ett medelvärde 
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på 62,5 km ledning/h har antagits. Emissionsfaktorn för besiktning av elnätet har baserats 
på flygtiden och bränsleförbrukningen för en helikopter. Förbrukningen av bränsle beror 
på hastighet och modell där en vanlig helikopter som används för att besikta elnätet är 
Airbus EC120 som förbrukar 120 l/h av bränslet JET A1 (Persson, 2021). Denna 
helikopter har därmed antagits vara representativt för att utföra tjänsten besiktning av 
elnätet. Utsläppsfaktorn för flygbränslet JET A1 är 3,16 kg CO2e/kg eller 2,528kg 
CO2e/liter (FOI, 2013 s.20). 

4.5.5 Tjänsteresor    

Aktivitetsdata inom denna kategori baserades på en sammanställning av Ellevios 
tjänsteresor under 2019 från Ellevios hållbarhetsavdelning (Nygren-Bonnier, 2021). En 
sammanställning från 2019 användes eftersom antalet tjänsteresor under 2020 inte 
bedömts vara representativ på grund av en rådande pandemi och reserestriktioner. 
Emissionsfaktorerna för olika transportsätt inhämtades från IVLs rapport 
Klimatberäkningsmetod för allmännyttans bostadsföretag (2018). Emissionsfaktorer och 
sträckan för tåg och flygresor presenteras i tabell 19. 

Tabell 19. Transportsätt, sträcka och emissionsfaktor för tjänsteresor. 

Transportsätt Sträcka [km] Emissionsfaktor [kg CO2e/personkm] 
Flygresor, korta 77 440 0,429 

Flygresor, medellånga 406 110 0,231 
Flygresor, långa 152 896 0,257 

Tåg 659 829 0,025*10-2 
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5. Resultat 
I följande kapitel presenteras studiens resultat som tagits fram med 
klimatberäkningsverktyget. Kapitlet inleds med en redogörelse över Ellevios totala 
klimatavtryck för 2020 fördelat på scope 1, scope 2 och scope 3. Därefter presenteras mer 
ingående resultat kring utsläppen från olika aktiviteter inom respektive scope.  

5.1 Ellevios klimatavtryck 

Resultatet från klimatberäkningsverktyget visar att Ellevios totala klimatavtryck under 
2020 vid användning av marknadsbaserade metoden för scope 2 uppgick till 54 329 ton 
CO2e, motsvarande 2,02 kg CO2e /MWh distribuerad el. En översikt av Ellevios totala 
klimatavtryck under 2020 fördelat över respektive scope presenteras i figur 4 och 
motsvarande siffra för utsläpp i ton CO2e presenteras i tabell 19. 

	

	

Figur 4. Ellevios klimatavtryck i % för scope 1, scope 2 och scope 3.  

Figur 4 visar att majoriteten av Ellevios totala utsläpp, 97 %, kommer från aktiviteter 
inom scope 3, motsvarande 52 865 ton CO2e. Scope 1 står för 3 % och scope 2 för 0 % 
av totala utsläppen. Utsläppen i CO2e för respektive scope presenteras i tabell 19.  
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Tabell 20. Utsläpp i ton CO2e för respektive scope. 

Scope Utsläpp [ton CO2e] 
Scope 1 1 421 
Scope 2 43 
Scope 3 52 865 

 

5.1.1  Utsläpp per aktivitet 

Utsläppsandelen för respektive aktivitet inom scope 1, scope 2 och scope 3 presenteras i 
figur 5. Kapitalvaror utgör 76 % av de totala utsläppen, följt av 17,6 % från bränsle och 
energirelaterade aktiviteter och 3,4 % från transport och distribution. Utsläppen från  
samtliga aktiviteter inom respektive scope i ton CO2e presenteras i tabell 21. 

 

 

 

Figur 5. Klimatavtryck, % per aktivitet för alla aktiviter inom scope 1, scope 2 och  
scope 3.  
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Tabell 21. Utsläpp i ton CO2e för samtliga aktiviteter inom scope 1, scope 2 och scope 
3. 

Scope Aktivitet Utsläpp [tonCO2] 
Scope 1 Egna & leasade tjänstebilar 74 

 Läckage av SF6 1346 
Scope 2 El - Kompensation för nätförluster 0 

 El - Anläggningar  1 
 El - Fastigheter 27 
 Värme - fastigheter 15 
 Kyla - Fastigheter 0 

Scope 3 Inköpta varor och tjänster 10 
 Kapitalvaror 41 268 
 Bränsle och energirelaterade aktiviteter 9 555 
 Transport och distribution 

Tjänsteresor 
1865 
166 

5.2 Scope 1 

Utsläpp för aktiviteten egna och leasade tjänstebilar uppgår till 74 ton CO2e och  
motsvarande värde för läckage av SF6 är 1 346 ton CO2e. I figur 6 presenteras 
utsläppsandelelen för respektive aktivitet inom scope 1.  

	

Figur 6. Klimatavtryck scope 1, fördelning  i % och ton CO2e  för aktivitet. 



	 	 	
	

	39	

5.3 Scope 2 

Av det totala utsläppet inom scope 2 kommer 62 % från fastighetsel till verksamhetens 
kontor. Fjärrvärme står för 36 % av utsläppen följt av 2 % från elförbrukning inom 
anläggningarna. Kompensation för nätförluster och kyla i fastigheter bidrog inte till några 
utsläpp inom scope 2. Figur 7 presenterar en visuell representation av utsläppsandelen för 
respektive aktivitet inom  scope 2.  

 

Figur 7. Klimatavtryck scope 2 med marknadsbaserade metoden, i % per aktivitet.  

5.4  Scope 3  

Det totala utsläppen inom scope 3 beräknades med klimatberäkningsverktyget till 52 865 
ton CO2e. Den större delen av utsläppen kommer från kategorin kapitalvaror följt av 
bränsle och energirelaterade aktiviteter, transport och distribution och därefter inköpta 
varor och tjänster. Figur 8 visar den procentuella fördelningen av utsläpp för respektive 
aktivitet inom scope 3. Utsläppen i ton CO2e redovisas i tabell 20. 
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Figur 8. Klimatavtryck scope 3, i % per aktivitet. 

I tabell 22 redovisas utsläppen i ton CO2e för respektive kategori i figur 8. En redogörelse 
för utsläppsfördelningen inom respektive kategori i tabell 22 presenteras i  6.4.1-6.4.5. 

Tabell 22. Utsläpp i ton CO2e för scope 3.  

Kategori Utsläpp [ton CO2e] 
Inköpta varor och tjänster 10 

Kapitalvaror 41 268 
Bränsle och energirelaterade 

aktiviteter 
9 555 

Transport och distribution 1865 

Tjänsteresor 166 	

 

5.4.1 Inköpta varor och tjänster 

Inom kategorin inköpta varor och tjänster utgjorde inköp av SF6 en majoritet av utsläppen 
under 2020, vilket illustreras i figur 9. Den procentuella andelen för utsläpp från 
respektive inköp redovisas i figur 9 och motsvarande utsläpp i ton CO2e i figur 10. 
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Figur 9. Fördelning över utsläpp i % inom kategorin inköpta varor och tjänster. 

	

	

Figur 10. Utsläpp i ton CO2e för samtliga inköpta varor och tjänster. 

5.4.2 Kapitalvaror 

I figur 11 redovisas den procentuella andelen för utsläpp från samtliga aktiviteter inom 
kategorin kapitalvaror. Resultatet från klimatberäkningsverktyget visar att kablarna inom 
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låg- och mellanspänningsnätet står för största delen av utsläppen, med 31,8% respektive 
22,7 % . Figur 11 visar även att faslinan står för en betydande del av utsläppen med 20,9 
%, följt av AMM-mätare 7,6 % och högspänningskabel inom regionnätet 4,0 %. Övriga 
aktiviteter står för en liten del av utsläppen vilket illustreras i figur 11. Motsvarande 
resultat för respektive aktivitets utsläpp i CO2e inom lokalnätet redovisas i tabell 23, 
aktiviteter tillhörande regionnätet i tabell 24 och övriga kapitalvaror i tabell 25.    

 

Figur 11. Utsläpp från kapitalvaror i % per aktivitet. 
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Tabell 23. Utsläpp från komponenter i ton CO2e på lokalnät. 

Komponent Utsläpp [ton CO2e] 
Servisanslutning 1617 
750V Styrkabel 6 
LN LV Kabel 13 142 
LN MV Kabel 9349 

Distrubutionstransformator 465 
Nätstation 627 
Kabelskåp 321 

Kabelskydd 649 
Jordlina 268 

LN MV ställverk 350 
 

Tabell 24. Utsläpp från komponenter på regionnät i ton CO2e. 

Komponent Utsläpp [ton CO2e] 
Byggnader 107 
Stationer 159 

RN HV Kabel 1632 
RN Eltransformator 216 

Kreosotstolpar 27 
Saltstolpar 10 
Kabelskydd 32 

Faslina 8631 
RN HV ställverk 20 

 

Tabell 25. Utsläpp från Schaktning och AMM-mätare i ton CO2e. 

Schaktning/AMM-mätare Utsläpp [tonCO2e] 
Schaktning landsbyggd 449 
Schaktning Stockholm 16 

AMM-mätare 3156 
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5.4.3 Bränsle- och energirelaterade aktiviteter 

Inom kategorin bränsle- och energirelaterade aktiviteter står kompensation av nätförluster 
för en majoritet av utsläppen. Kompensation för nätförluster från vattenkraftsel står för 
68,9 % följt av 21,3 % från kärnkraftsel och 9,3 % från vindkraftsel. Övriga utsläpp inom 
denna kategori är förhållandevis små. Den procentuella andelen för respektive aktivitets 
totala utsläpp redovisas i figur 12 och motsvarande utsläpp i ton CO2 i figur 13.      

 

Figur 12. Utsläpp i % för bränsle och energirelaterade aktiviteter. 

 

Figur 13. Utsläpp ton CO2e för bränsle och energirelaterade aktiviteter. 
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5.4.4 Transport och distribution 

Inom kategorin transport och distribution inkluderas transport av varor, 
bränsleförbrukning för nätunderhåll från Ellevios entreprenader samt besiktning av 
Ellevios nät med helikopter. Den största delen av utsläppen från transport av varor 
kommer från kablar men även transport av nätstationer och ställverk står för en betydande 
del av utsläppen. I tabell 26 redovisas utsläppen i ton CO2e för transport av varor.  

Tabell 26. Utsläpp i ton CO2e från transport av varor. 

Transporterad vara Utsläpp [ton CO2e] 
Kemikalier elnät 1 

Nätstation 36 
Servisanslutning 7 

Styrkabel 0 
Lågspänningskabel lokalnät 59 

Mellanspänningskabel lokalnät 65 

Högspänningskabel regionnät 12 

Kabelskåp 6 
Lokalnät ställverk  19 

	

Utsläpp från fordon vid nätunderhåll samt besiktning av elnätet med helikopter inkluderas 
även inom denna kategori. Resultatet i ton CO2 för dessa aktiviteter presenteras i tabell 
27. Utsläpp från förbrukning av diesel står för en majoritet av utsläppen följt av besiktning 
av elnätet med helikopter och utsläpp från förbrukning av bensin. Förbrukning av RME 
står för en liten del av utsläppen från dessa aktiviteter. 

Tabell 27. Utsläpp från förbrukning av bränsle vid fordonsarbete och nätunderhåll 
samt utsläpp från besiktning av elnätet med helikopter i ton CO2e. 

Akivitet/bränsle Utsläpp [tonCO2e] 

Bensin  44 
Diesel 1600 
RME 3 

Helikopter 13 
 

5.4.5 Tjänsteresor 

Klimatavtrycket för respektive aktivitet inom kategorin tjänsteresor presenteras i tabell 
28. Inom kategorin tjänsteresor ingår flygresor och tågresor där tabell 28 visar att 
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medellånga flygresor (482km-3701km) stod för en majoritet av klimatavtrycket inom 
scope 3.  

Tabell 28. Utsläpp från samtliga transportmedel för tjänsteresor.  

Transportmedel Utsläpp ton [CO2e] 
Flygresor - korta 33 

Flygresor - medellånga 94 
Flygresor - långa 39 

Tåg 0,2 

5.5 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys har genomfört för att undersöka hur en förändring av inparametrar 
i klimatberäkningsverktyget påverkar resultatet.  

5.5.1 Val av emissionsfaktor för aluminium 

Större delen av Ellevios utsläpp härstammar från kategorin kapitalvaror inom scope 3. 
Utsläppen från servisanslutning, lågspänningskabel (lokalnät), mellanspänningskabel 
(lokalnät), högspänningskabel (regionnät) och faslina står för cirka 60 % av de totala 
utsläppen inom scope 1-3. De höga utsläppen från dessa fem komponenter beror dels av 
att inköpen för dessa komponenter är förhållandevis stora, men framförallt på 
materialkomponenten aluminium. En känslighetsanalys har därmed genomförts för att 
undersöka hur klimatpåverkan för dessa fem komponenter förändras vid användning av 
en annan emissionsfaktor för aluminium.  

Emissionsfaktorn som implementerats i klimatberäkningsverktyget har baserats på 
Trafikverkets emissionsfaktor för aluminium. Produktionen av aluminium är mycket 
energikrävande och emissionsfaktorn varierar därmed beroende av produktionens 
geografiska placering (European Aluminium, 2018). En majoritet av världens aluminium 
produceras idag i Kina där kolkraft är den dominerande energikällan (Peng et al., 2019). 
För att utvärdera hur klimatpåverkan för de fem kablarna förändras om utsläppsfaktorn 
för aluminium ändras har två scenarier studerats och jämförts mot grundscenariot som 
presenteras i resultatet.  

För scenario 1 har emissionsfaktorn baserats på en livscykelanalys för 
aluminiumproduktion i Kina där värdet 14,773 kg CO2e/kg använts (Peng et al., 2019). 
För scenario 2 har ett publicerat värde från en livscykelanalys av aluminium i Europa på 
8,6 kg CO2e/kg från European Aluminium Association, EAA, använts (EAA, 2018). De 
totala emissionsfaktorerna för de fem kablarna har baserats på kablarnas materialinehåll 
som presenteras i kapitel 5, tabell 9 och för polyetenplast har emissionsfaktorn från tabell 
8 använts.  Emissionsfaktorerna som använts i känslighetsanalysen för kablar redovisas i 
tabell 29. Resultatet för scenarierna presenteras i figur 14. 
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Tabell 29. Emissionsfaktorer för respektive kabel som använts i känslighetsanalysen. 

  Kina  
[kg CO2e/kg] 

 Europa 
[kg CO2e/kg] 

Grundscenario  
[kg CO2e/kg] 

Servisanslutning 17,494 10,525 11,157 

Faslina 25,778 15,007 15,984 

Lokalnät 
lågspänningskabel 

20,755 12,453 13,206 

Lokalnät 
mellanspänningska

bel 

21,592 13,290 14,043 

Regionnät 
högspänningskabel 

28,818 18,892 19,793 

 

 

Figur 14. Utsläpp för respektive kabel för scenario 1, scenario 2 och grundscenariot.  

Från figur 14 har de totala utsläppen för kablarna i scenario 1, scenario 2 och 
grundscenariot erhållits, vilket redovisas i tabell 30.  

Tabell 30. Totalt utsläpp från de fem kablarna för respektive scenario.  

Scenario Utsläpp [ton CO2e] Skillnad totalt utsläpp 

Grundscenario 34 371  

Scenario 1 53 861 +35,9 % 
Scenario 2 32 427 -3,6 % 
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Känslighetsanalysen och resultatet i tabell 30 visar att val av emissionsfaktorn för 
aluminium har en stor påverkan på det totala utsläppet. Det är därför viktigt att beakta 
valet av utsläppsfaktor för aluminium och att detta värde uppdateras kontinuerligt när mer 
exakta värden finns att tillgå från exempelvis kabeltillverkaren.  

5.5.2 Transportavstånd för inköpta produkter 

Inom scope 3 är utsläppen från transport av inköpta varor 204,8 ton CO2e. Utsläppen 
kommer främst från transport av nätstationer, lågspänningskabel,  mellanspänningskabel, 
högspänningskabel och ställverk. Transportsträckan för dessa kablar och nätstationer är 
ett viktat medelvärde från flera leverantörsorter. Transportsträckan för ställverk antogs 
vara den kortaste vägen från produktionsplatsen Hengalo till leveransorten Stockholm. 
Dock är Ellevio verksamma inom fem regioner: Västra Svealand, västra Götaland, 
Dalarna, södra Norrland och Stockholm (Ellevio, 2015). Transportsträckan för 
komponenterna kan därför variera. För att studera hur det totala resultatet påverkas vid 
en förändrad transportsträcka har en känslighetsanalys av transportsträckan genomförts. 
Två fall för en förändring av transportsträcka har studerats, en ökning med 30 % och en 
minskning med 30 %. Resultatet från dessa fall har jämförts med grundscenariot för 
transportsträcka som redovisas i tabell 15.  

Figur 15 illustrerar CO2-utsläppen vid ett förändrat transportavstånd. Scenario 1 
representerar en minskad transportsträcka och scenario 2 en ökad transportsträcka.  

 	

	

Figur 15. Utsläpp [ton CO2] vid ett förändrat transportavstånd. 
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I tabell 31 presenteras en sammanställning över hur det totala klimatavtrycket för scope 
1-3 påverkas av ett förändrat transportavstånd.  

Tabell 31. Totalt utsläpp från transport av nätstation, lokalnät lågspänningskabel, 
lokalnät mellanspänningskabel, regionnät högspänningskabel och ställverk vid olika 

transportavstånd. 

Scenario Utsläpp [ton CO2e] Skillnad totalt utsläpp 
Grundscenario 191  

Scenario 1 130 -0,1% 
Scenario 2 248 +0,1% 

 

Känslighetsanalysen och resultatet i tabell 31 visar att en förändring av transportsträckan 
har en liten påverkan på det totala klimatavtrycket.   
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6. Diskussion 
Resultatet från klimatberäkningsverktyget visar att den totala klimatpåverkan för 2020 
var 54 329 ton CO2e. En betydande del av det totala utsläppet, 52 865 CO2e, sker inom 
scope 3  jämfört med 1 464 ton CO2e inom scope 1 och scope 2. Studien fann även att 
kapitalvaror utgör en majoritet av utsläppen inom scope 3 (78 %), följt av bränsle och 
energirelaterade aktiviteter (18 %) och transport och distribution (4 %). Inom kapitalvaror 
är det framförallt kablarna och materialkomponenten aluminium som bidragit till störst 
utsläpp av växthusgaser. Detta understryker vikten av att inkludera scope 3 vid 
kvantifiering av en aktörs utsläpp. Även om dessa utsläpp sker indirekt i företagets 
verksamhet, i detta fall Ellevio, visar studien att hela värdekedjan måste inkluderas för att 
förstå vilka aktiviteter som genererar högst utsläpp av växthusgaser. 

För att undersöka utsläppen i relation till distribuerad el har klimatavtrycket för 
distribuerad el beräknats. Resultatet från studien visar att Ellevios klimatpåverkan under 
2020 var 2,02 kg CO2e /MWh distribuerad el. Detta nyckeltal kan användas för att 
kontinuerligt undersöka klimatpåverkan och för att underlätta för jämförelse på årsbasis. 
Därmed kan hänsyn tas till om elnätet byggs ut eller om flera investeringar i elnätet sker 
för att öka andelen distribuerad el. Att jämföra det totala klimatavtrycket mellan åren är 
då inte alltid representativt och därmed är detta nyckeltal en bra parameter för jämförelse. 
Detta resultat kan även användas för att jämföra klimatpåverkan mellan olika aktörer, 
vilket är i linje med användningsområdena för GHG-protokollet.  

6.1 Resultat i relation till tidigare studier 

Klimatpåverkan för produktion av energi har undersökts i ett flertalet tidigare studier, 
men påverkan från distribution av el har inte studerats i samma omfattning. Förutom IVLs 
(2018) granskning av elnätets miljöpåverkan i stadsmiljö har inga studier i Sverige 
tidigare berört elnätets klimatpåverkan för distributionsnätet. 	

I likhet med Jorge och Hertwich (2013) och Arvesen et al., (2015) har studien inkluderat 
komponenterna transformatorer, stationer, markkabel och OH-linor. Jorge et al., erhöll en 
klimatpåverkan på 1,3-1,5 kg CO2e/MWh och Arvesen et al. (2015) 7,8 kg CO2e/MWh. 
Dessa kan ställas i relation till studiens resultat med en klimatpåverkan 2,02 kg 
CO2/MWh. Studiens resultat förhåller sig i samma spann som tidigare resultat. Denna 
jämförelse ska dock ses som mer av orienterande karaktär än absolut sanning.  De tre 
studierna har olika systemavgränsningar och en direkt jämförelse av studiernas resultat är 
därför inte möjlig.  

Även IVLs (2018) studie kan användas för att granska resultatet i relation till tidigare 
studier. IVL erhöll resultatet 1,9 kg CO2e/MWh och har i likhet med studien inkluderat 
komponenterna kablar, kabelskydd, kabelskåp, stationer, transformatorer och ställverk. 
Däremot är IVLs studie begränsad till att undersöka elnätets klimatpåverkan för 
stadsnätet, till skillnad från vår studie som inkluderat både stadsnät och nät på 
landsbygden. IVL (2018) har även använt andra systemgränser och tidsperiod och endast 



	 	 	
	

	51	

inkluderat komponenter i elnätet, inte aktiviteter som kan härröras till elnätet och 
tillhörande verksamhet. 

Gemensamt för tidigare studier är resultatet om vilka delar som bidragit till störst 
klimatpåverkan. Studien visar att en majoritet av klimatpåverkan under 2020 kom från 
produktionen av kablar och OH-linor, framförallt inom lokalnätet. Detta kan ställas i 
relation till studien från IVL (2018) som visar att klimatpåverkan från kablar och OH-
linor uppgick till 74 % av den totala klimatpåverkan, där lokalnätet stod för en majoritet 
av utsläppen. Även Arvesen et al. (2015) erhöll resultatet att en majoritet av 
klimatpåverkan sker inom lokalnätet och att 20 % av det totala utsläppet kommer från 
kablar och OH-linor. Jorge och Hertwichs (2013) studie visar att en majoritet av 
klimatpåverkan kommer från förluster i elnätet följt av kablar och OH-linor samt utsläpp 
av SF6. Även om de olika studierna har använt olika systemavgränsningar, komponenter 
och metoder visar resultaten i likhet med studiens resultat att lokalnätet och kablar står 
för en majoritet av utsläppen. I studien har förluster i elnätet kompenserats med 
fallföretagets faktiska inköp av energi från kärnkraft, vattenkraft och vindkraft istället för 
residualmix eller nordisk medelmix. Därmed är nätförluster förhållandevis litet jämfört 
med resultatet i Jorge och Hertwichs (2013) studie.	

Sammanfattningsvis är våra resultat svåra att ställa i direkt relation till tidigare studier 
eftersom få studier inom ämnet genomförts och tidigare studiers kontext skiljer. Det går 
däremot att se flera övergripande likheter mellan studien och tidigare studiers resultat. 
Resultat bedöms därmed förhålla sig väl till tidigare resultat och det framtagna 
klimatberäkningsverktyget bedöms kunna användas för att övergripande kvantifiera 
aktörer inom elnätets klimatavtryck.  

6.2 Osäkerheter   

Vid kvantifiering av klimatavtryck förekommer alltid ett visst mått osäkerhet. Vid 
utveckling av klimatberäkningsverktyget har avvägningar och antaganden varit 
nödvändiga. För denna studie berör detta framförallt använd emissionsdata. Möjligheten 
att använda primär emissionsdata har i denna studie varit begränsad. Därmed har urval av 
sekundär emissionsdata för det ingående materialet i flertalet inköpta produkter används 
istället för specifik emissionsdata från en viss leverantör.  Emissionsdata är även baserat 
på livscykelmetodik, vilket i sig utgör en osäkerhet. Utfallet av en livscykelanalys beror 
av vald data och systemavgränsning för studien. Exempelvis kan resultatet för en 
genomförd livscykelanalys av olika aktörer för en och samma produkt skilja. Detta beror 
av att metodiken är baserad på antaganden och förenklingar, samt att aktören som 
genomför livscykelanalysen avgör vilka systemgränser som ska befästas. Indata i 
livscykelanalys har därmed en påverkan på den slutgiltiga emissionsfaktorn. Detta bidrar 
till att beräkningarna innehåller en viss grad av osäkerhet när primär emissionsdata inte 
funnits tillgänglig. Resultatet från känslighetsanalysen påvisar även att val av 
emissionsfaktor kan vara betydande för resultatet. För att minska osäkerheten i 
beräkningarna har val av emissionsfaktorer övervägts noga och hämtats från vedertagna 
databaser och källor som använts av flera granskade studier. Detta för att minimera 
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osäkerhetsfaktorn för emissionsdata. Det bör dock tillägas att det finns en viss osäkerhet 
i beräkningarna. 

I många fall har utsläpp från processen att tillverka en färdig produkt uteslutits eftersom 
data inte funnits tillgänglig. Därmed har endast utsläpp från råvaruutvinning av det 
ingående materialet kunnat inkluderas. Även detta bidrar till osäkerhet i resultatet. Trots 
att tillverkningsprocessen bedöms utgöra en liten del av produktens utsläpp i förhållande 
till råvaruutvinningen så medför det en påverkan på det totala klimatavtrycket. För en mer 
korrekt bild bör därmed även emissionsdata från tillverkningsprocessen inkluderas. 
Resultatet ska därmed inte ses som en absolut sanning, utan som en övergripande 
kvantifiering av klimatavtrycket och vilka aktiviteter som står för ett betydande utsläpp. 

I studien förekommer även osäkerheter i vissa delar av den aktivitetsdata som använts. 
Framförallt inom kategorin transport och distribution, där aktivitetsdata för 
transportsträcka från produktionsort till leverantörsort är approximerad. Detta utgör en 
viss osäkerhet vilket illustreras i känslighetsanalysen över olika transportsträckor. I denna 
studie utgör dock utsläppen från transport och distribution endast 3,4 % av det totala 
klimatavtrycket. Detta innebär att en förändring av transportsträckan inte kommer att ha 
en stor påverka det totala klimatavtrycket. En mer exakt transportsträcka kan dock 
användas som aktivitetsdata, där den geografiska placeringen av Ellevios olika 
leverantörer och anläggningar hålls i beaktning.      

6.3 Praktisk implementation  

Att kvantifiera och förstå hur aktörer ger upphov till utsläpp är ett första steg i att minska 
utsläppen. Tidigare studier av klimatpåverkan för distributionsnätet har endast inkluderat 
komponenter i elnätet och inte hela verksamhetens klimatpåverkan. Studien har därmed 
bidragit med att utveckla ett klimatberäkningsverktyg med vetenskaplig standard för att 
kontinuerligt möjliggöra för aktörer att kvantifiera dess klimatavtryck. Klimatkalkylen 
kan även användas för att förstå hur framtida investeringar kan påverka verksamhetens 
totala klimatavtryck. 	

Klimatberäkningsverktyget har utvecklats i Excel genom att applicera en fallstudie på ett 
av Sveriges största elnätsföretag. Det erhållna resultatet är därmed representativt för det 
specifika fallföretag men resultatet är i linje med tidigare studier inom området. Verktyget 
anses därmed vara representativt för att användas av andra aktörer inom området. Aktören 
behöver då rapporterna in specifik, aktuell aktivitetsdata för respektive kategori och 
klimatberäkningsverktyget kvantifierar därefter direkta och indirekta utsläpp. På så sätt 
kan förståelse för aktörens klimatavtryck erhållas vilket är första steget i att minska 
utsläppen.	

Nästa steg är att ta fram vetenskapligt baserade mål som är i linje med Parisavtalets mål 
för minskade utsläpp. Det innebär en reduktion av växthusgasutsläpp med 45 % jämfört 
med 2010 års nivåer och noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045. Studiens resultat 
visar att kablar inom kapitalvaror har en stor påverkan på Ellevios totala klimatutsläpp. 
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Utbyggnaden av elnätet kommer sannolikt resultera i ett större klimatavtryck eftersom 
volymen kablar kommer att öka. Även kompensation för nätförluster kan antas öka i och 
med att framtida elanvändandet förväntas öka. För att kunna sätta mål i linje med 
utsläppsminskningen bör dessa områden därför prioriteras. 

6.4 Framtida studier  

I denna studie har ett klimatberäkningsverktyg utvecklats för att kvantifiera direkta och 
indirekta utsläpp inom ett elnätsföretag. För att utveckla verktyget vidare och erhålla ett 
mer exakt resultat är ett förslag att inkludera primär emissionsdata för de aktiviteter som 
har en betydande klimatpåverkan. Det finns idag inga studier inom ämnet som ger en 
heltäckande bild över hela verksamhetens utsläpp med alla aktiviteter inom värdekedjan 
inkluderade. Det vore därmed intressant att inkludera fler kategorier under scope 3, 
exempelvis avfall och leasat kontorsmaterial för att undersöka utsläppen från hela 
värdekedjan.  

Ett ytterligare förslag på framtida studier är att studera fler elnätsföretag och inkludera en 
längre tidsperiod genom att använda studiens framtagna klimatberäkningsverktyg. På så 
sätt kan verktyget utvecklas vidare och klimatpåverkan för Sveriges elnät i sin helhet och 
över tid kan undersökas. Genom att kvantifiera klimatpåverkan från lokalnät och 
regionnät kan en heltäckande bild tas fram för klimatavtrycket för distribuerad el.  

En annan intressant infallsvinkel för vidare studier är att integrera målsättning och 
optimering för utsläppsminskning inom de områden där det är möjligt. Inom detta ämne 
finns det få tidigare studier och inga som berör elnätet. Detta vore därmed intressant att 
undersöka vidare.  
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7. Slutsatser 
Studien har tagit fram ett klimatberäkningsverktyg med utgångspunkt i GHG-protokollet 
och livscykelmetodik för att kontinuerligt kvantifiera utsläpp inom elnätet. 
Klimatberäkningsverktyget har applicerats på elnätsföretaget Ellevio där resultatet visar 
att  Ellevios totala klimatavtryck under 2020 var 54 329 ton CO2e. Detta motsvarar 2,02 
kg CO2e /MWh distribuerad el. En majoritet av utsläppen, 97 %, var indirekta utsläpp 
inom scope 3 vilket visar vikten av att inkludera indirekta utsläpp vid beräkning av en 
aktörs klimatavtryck.  Studien visar att kapitalvaror stod för 76 % av verksamhetens totala 
utsläpp, följt av 18 % från bränsle och energirelaterade aktiviteter och cirka 3,4 % från 
transport och distribution. Inom kategorin kapitalvaror var det framförallt kablar som stod 
för en majoritet av utsläppen på grund av innehållet av aluminium som har betydande 
klimatpåverkan. Studiens resultat har validerats mot tidigare studier inom området och 
resultatet har bedömts förhålla sig väl till tidigare studier.    
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Appendix A 

Följande kapitel innehåller utdrag med bilder från det utformade verktyget i Excel. 

Emissionsfaktorer 
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Exempel på aktivitetsdata 

 

Exempel på beräkningar inom scope 3 
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