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Sammanfattning 

Swerea SWECAST har på uppdrag av Svenska Gjuteriföreningen uppdaterat 

underlagsrapporten för den klimatindikator som första gången togs fram 2011.  

Syftet med arbetet har varit att analysera tretton, inklusive Sverige, 

gjuteriproducerande länders el-situation och att beskriva hur stor emission av CO2 

som den nationella el-mixen samt transport från olika länder till en presumtiv 

köpare i Sverige ger upphov till.  

IVL Svenska Miljöinstitutet har på Swerea SWECAST uppdrag tagit fram 

indikativa, generella data på koldioxidutsläpp från elkonsumtion och 

godstransport från tretton länder som har eller kan komma att ha betydande roll i 

den svenska gjutgodsförsörjningen.  

Baserat på de bakgrundsdata som presenterats av IVL och gjorda antaganden har 

beräkningar gjorts för ett antal olika gjutmetaller. Resultaten är en indikation på 

att det finns klimatmässiga skillnader beroende på i vilket land gjutna 

komponenter tillverkas i. I huvudsak är det de olika ländernas elmix som styr 

resultatet, där Sverige ligger mycket bra till, eftersom elproduktion med vatten- 

och kärnkraft ger låga utsläpp av klimatpåverkande gaser i driftsfasen.  

En risk med ett sådant här arbete är att resultatet tas som intäkt för att inte arbeta 

med energieffektivisering av de svenska gjuterierna. Så bör dock inte resultatet 

tolkas. Om andra länders gjuterier eller enskilda gjuterier arbetar för att 

effektivisera sin process och de svenska gjuterierna inte gör så finns risken att de 

svenska gjuterierna trots allt hamnar på den produktionsekonomiska efterkälken. 

Summary 

Swerea SWECAST was commissioned by the Swedish Foundry Association to 

update the background report for the carbon footprint indicator which was first put 

forward in 2011. 

The aim of the work was to analyze the emission of CO2 for thirteen foundry 

producing countries when producing one tonne of cast product transported to a 

prospective buyer in Sweden. 

The Swedish Environmental Research Institute, IVL, has on Swerea SWECAST 

mission produced a report with general data on carbon dioxide emissions from 

electricity consumption and transport of goods from thirteen countries that have or 

may have a significant role in the Swedish castings supply. 

Based on the background data presented by IVL and assumptions, calculations 

have been made for a number of different metals. The results are an indication that 

there are climatic differences depending on the country the cast components is 

manufactured in. In essence, it is the countries' electricity mix that controls the 
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outcome, where Sweden is very well, because electricity from hydro and nuclear 

power produce low emissions of greenhouse gases in the operating phase. 

A risk with this kind of work is that the result is taken as income for not working 

with energy efficiency in the Swedish foundries. So should not the results be 

interpreted. If foundries in other countries or individual foundries are working to 

streamline its process and the Swedish foundries don’t there is the risk that the 

Swedish foundries after all end up behind. 
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1 Tillkomst  

Swerea SWECAST har på uppdrag av Svenska Gjuteriföreningen uppdaterat 

underlagsrapporten för den klimatindikator som första gången togs fram 2011. 

Rapporten kommer att användas för att göra en uppdaterad klimatindikator.  

2 Inledning 

Tillverkning av gjutna detaljer är en energiintensiv process och det är framför allt i 

smältverken man har den största energianvändningen. Huvuddelen av energin som 

används i smältprocessen i Sverige utgörs av el. 

Klimatpåverkan från gjutning av metall härrör bland annat från produktionen av 

den el som köps in för smältningen samt transporter från produktion till kund.  

3 Syfte och mål 

Syftet med arbetet har varit att analysera tolv, för Sverige, betydande 

gjuteriproducerande länders el-situation och att beskriva hur stor emission av 

CO2e som den nationella el-mixen samt transport från olika länder till en 

presumtiv köpare i Sverige ger upphov till.  

CO2e står för koldioxidekvivalenter. Det finns ett antal olika gaser förutom 

koldioxid som kan påverka klimatet. Då dessa gaser kan ha lite olika 

klimatpåverkan görs en omräkning till hur mycket koldioxid det kan motsvara och 

anges som koldioxidekvialenter.  

4 Framtagning av bakgrundsdata 

IVL Svenska Miljöinstitutet har på Swerea SWECASTs uppdrag tagit fram 

indikativa, generella data på koldioxidutsläpp från elproduktion och godstransport 

från tretton länder som har eller kan komma att ha betydande roll i den svenska 

gjutgodsförsörjningen. Aktuella länder som omfattas av studien är: Danmark, 

Finland, Frankrike, Italien, Indien, Kina, Norge, Polen, Spanien, Storbritannien, 

Sverige, Turkiet samt Tyskland.  

IVL:s rapport bifogas i bilaga 1.  

4.1 Data gällande olika länders elmix 

Data för fossilandelen hos olika länders elmix har hämtats från Världsbankens 

hemsida och använts utan vidare bearbetning. Insamlade data gäller för 2014.  

4.2 Data gällande elektricitet 

När det gäller elanvändningen har IVL i huvudsak använt två olika källor för sitt 

datainsamlande, dels Swiss Centre for Life Cycle Inventories livscykeldatabas 

EcoInvent, dels Thinksteps livscykeldatabas GaBi Professional Database.  
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 EcoInvent 

Data gäller Global warming potential, GWP-emissioner från hela 

livscykeln för medelspänning i elnätet, för respektive land. Beräkningarna 

bygger på data från 2012. 

 GaBi Professional Database 

Data gäller GWP-emissioner från hela livscykeln för medelspänning i 

elnätet, för respektive land. Beräkningarna bygger på data från 2012. 

Datakällorna uppvisar en del skillnader. Val av källa diskuteras utförligare under 

rubriken Val av datakällor för beräkningarna.   

4.3 Data gällande transporter 

När det gäller utsläpp kopplade till transporter har IVL i huvudsak använt två 

olika källor för sitt datainsamlande, dels Nätverket för Transport och Miljös 

databas NTM 4.0, dels Swiss Centre for Life Cycle Inventories databas EcoInvent. 

 NTM 

Data gäller CO2e-emissioner från godstransport med ”Truck with trailer 

28-34 t”(landtransport och roro-färjor) och ”Container ship” 

(interkontinental sjötransport)  och täcker hela livscykeln, men 

systembeskrivningar NTM:s databas saknas. 

 EcoInvent 

Data gäller CO2e-emissioner från godstransport med ” RER: transport, 

freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 ecoinvent” (landtransport), ” RER: 

transport, freight, inland waterways, barge” (inomeuropeisk sjötransport) 

och ” GLO: transport, freight, sea, transoceanic ship” (interkontinental 

sjötransport) och täcker hela livscykeln, men systembeskrivningar i 

EcoInvents databas saknas. 

Datakällorna uppvisar en del skillnader. Val av källa diskuteras utförligare under 

rubriken Val av datakällor för beräkningarna.   

5 Val av datakällor för beräkningarna 

IVL har tagit fram två datakällor för elproduktion samt två datakällor för 

transporter. Dessa källor uppvisar en del skillnader.  

5.1 Val av data för beräkning av utsläpp från elproduktion 

Från IVL:s rapport framgår att både GaBi och EcoInvent har hög trovärdighet och 

producerar generellt bra data, EcoInvent ligger generellt högre än GaBi 

Professional, men det går utifrån IVL:s rapport inte att avgöra exakt vad det beror 

av. EcoInvents resultat anses inte sällan ligga relativt högt jämfört med andra 

datakällor, men det betyder inte att de har mer fel. EcoInvent har större 

internationell spridning och tolkas sannolikt därmed som mer trovärdig. 

EcoInvent användes till förra versionen av denna rapport.  

Utifrån ovanstående resonemang valdes EcoInvent som källa för fortsatta 

beräkningar.  
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En jämförelse mellan data från EcoInvent och GaBi för enbart smältning av järn 

har gjorts i Figur 2. Från denna framgår att det skiljer en del mellan dessa olika 

databaser men att förhållandet mellan olika länder inte påverkas.  

Data för utsläpp från elproduktion saknas för Turkiet i de databaser som studerats. 

IVL har i sin rapport fört ett resonemang att vid den förra studien var Turkiets 

utsläpp mycket nära Storbritanniens utsläpp och att det är möjligt att så är fallet 

även idag. Utifrån de data som Världsbanken publicerat angående fossilandelen i 

olika länders elmix kan konstateras att Turkiets fossilandel är nära Kinas, Figur 

1 [1]. Därför har värden på utsläpp av koldioxid från elanvändning för Kina även 

använts för Turkiet.  

 

Figur 1Fossilandelen i olika länders elmix angivet i procent.  

För Kina saknas värde i databasen från GaBi, men då EcoInvent har valts har detta 

inte inneburit något problem.  
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Figur 2. Jämförelse mellan EcoInvent och GaBi avseende utsläpp genererade från 

användning av el för smältning av järnmetall som ger ett ton färdig produkt. 

Turkiet och Kina saknar värde för GaBi.  

5.2 Val av data för beräkning av utsläpp från transporter 

Från IVL:s rapport framgår att både NTM och EcoInvent har hög trovärdighet, 

men NTM kan antas vara mer inriktad på svenska förhållanden, medan EcoInvent 

kan antas vara mer känt utomlands. 

En jämförelse mellan data från EcoInvent och NTM för enbart transporter av ett 

ton gods till Sverige har gjorts i Figur 3. Det kan konstateras att EcoInvent 

konsekvent ligger betydligt högre än NTM, vilket innebär att om EcoInvent 

används kan Sverige som har korta transporter framställas mer fördelaktigt 

jämfört med andra länder än om NTM används. Ibland är det ganska stora 

skillnader och förhållandet mellan olika länder är inte alltid det samma, det vill 

säga att val av datakälla kan till viss del påverka den inbördes relationen mellan 

länderna till viss grad.   

EcoInvent användes till förra rapporten. 

Trots risken att framställa Sverige bättre än andra länder valdes EcoInvent för 

fortsatta beräkningar då denna kan anses vara mer känd utomlands och då den 

användes till förra rapporten.  
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Figur 3. Utsläpp från transport av 1 ton gjutgods till Sverige.  

 

En jämförelse har gjorts för järn där både transport och produktion har räknats 

ihop. I ena alternativet har Ecoinvent använts både för el och transport och i det 

andra fallet har NTM använts för transport. Störst procentuella skillnaderna blir 

för Frankrike, Norge men även Spanien.  

 

Figur 4. Jämförelse mellan det totala utsläppet (el+transport) för beräkningar 

där Ecoinvent använts både till transport och el respektive att NTM använts för 

transport. 
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6 Antaganden som ligger till grund för beräkningarna 

Det totala energibehovet för att tillverka ett ton gjutgods av en specifik metall är 

beroende av en mängd olika produktionsrelaterade faktorer. Ett metallspecifikt 

nyckeltal blir därför mycket osäkert, och det vore antagligen mest lämpligt att i 

framtida versioner ange någon form av spridningsmått baserat på detta.  

Om man i detalj vill beskriva den faktiska klimatpåverkan från 

gjutgodsproduktion måste man utgå från ett specifikt gjuteri/gjutgods från ett land 

och jämföra det med motsvarande gjuteri/detalj från ett annat land. Det har inte 

varit möjligt att genomföra detta inom ramen för detta arbete. Främst beroende på 

bristen av offentliga data som är framtagna på samma sätt, i de olika länderna, 

men även för att det inte rymts inom projektet att ta fram denna detaljerade 

kunskap från jämförbara gjuterier i de olika länderna. 

För att kunna ge en indikativ bild av skillnaderna i klimatpåverkan från gjutgods 

tillverkat i olika länder och transporterat till svenska kunder har vi därför gjort 

flera förenklingar och antaganden. 

De avgränsningar som gjorts är att vi enbart tagit hänsyn till den mängd elenergi 

som behöver tillföras en ugn för att smälta den mängd metall som krävs för att 

producera ett ton gjutgods, inklusive ett typiskt svinn på grund av t.ex. 

återsmältning. Generellt gäller då att den klimatpåverkan som kommer att erhållas 

utgör en del av den totala påverkan som produktionen av ett ton gjutgods 

genererar. I Tabell 1 anges elanvändningen för att smälta 1 ton metall och ett 

genomsnittligt utbyte. Det är här värdefullt att belysa var dessa siffror har hämtats:  

Vissa siffror har hämtats från det så kallade BREF-dokumentet för 

gjuteribranschen från 2005 [2]. Detta dokument innehåller verkliga värden för 

olika gjuterier och anges som ett intervall. Ur detta intervall har valts ett värde 

som inte behöver vara samma som medianvärde. Exakt vilket värde som ska 

användas är svårt att avgöra, då det varierar en hel del mellan olika gjuterier, vissa 

har kommit längre i sitt arbete med energieffektivisering. Det kan också ha hänt en 

del sedan BREF-dokumentet togs fram före 2005. Men då inga nyare värden finns 

att tillgå har valts att använda samma siffror som för den gamla rapporten för att 

kunna erhålla en jämförelse.  

Vissa värden har hämtats från Theoretical/Best Practice Energy Use In 

Metalcasting Operation. U.S. Department of Energy från 2004 [3]. Detta är helt 

teoretiska siffror och därför inte direkt jämförbara med de siffror som anges i 

BREF. För att ändå kunna använda dessa har de multiplicerats med 1,65 för att 

erhålla en ungefärlig siffra på den energimängd som tillförs en ugn för att smälta 

ett ton metall. Siffran 1,65 är inte heller exakt utan kan variera för olika typer av 

gjuterier och kanske är något hög för pressgjuterier. Men då det inte heller här 

finns exakta nya siffror har samma värden som i förra rapporten använts vilket 

underlättar jämförelse med tidigare rapport. 

Om ett lands gjuteriindustri arbetar med att effektivisera gjuteriprocessen ur 

energisynpunkt så syns detta i den verkliga förbrukningen och kostnaden som 

kunden får betala men detta kan alltså aldrig synas i de data som presenteras i 

Klimatindikatorn. 
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Tabell 1. Direkt elanvändning för smältning (teoretiskt värde) av ett ton metall 

samt antaget utbyte.  
Gjutmetall Genomsnittligt utbyte 

% 

Elanvändning för att 

smälta 1 ton metall, 

kWh 

Järn 80 700
*1

 

Stål (Induktionsugn) 60 740
*2 

Stål (ljusbågsugn) 60 550
*1

 

Mässing 50 293
*3

 

Brons 55 227
*3

 

Aluminium 70 530
*1

 

Magnesium 55 518
*3

 

Zink 30 120
*3

 

*1 Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best 

Available Techniques in the Smitheries and Foundies Industry, May 2005 

*2 BBC Inductive schmeltzen 

*3 Theoretical/Best Practice Energy Use In Metalcasting Operation. U.S. De-

partment of Energy. De teoretiska värdena har multiplicerats med en faktor 1,65 

för att erhålla en ungefärlig siffra på den energimängd som tillförs en ugn för att 

smälta ett ton metall. 

7 Skillnader jämfört med förra studien 

IVL har i sin rapport påpekat en del skillnader från förra studien när det gäller 

utsläpp från eltillverkning.  

Generellt är värdena högre än vid förra studien. Sannolikt beror detta på bättre 

dataunderlag och att mer kompletta modeller har använts hos EcoInvent och GaBi 

Professional.  

Sverige har fått markant lägre resultat från EcoInvent, men det förra resultatet 

(91 g CO2e/kWh) var mycket högre än vad olika modeller brukar komma fram till 

(Sverige har under lång tid haft en stabil produktions-mix med 90% vattenkraft 

och kärnkraft) så resultatet i den här rapporten (59 g CO2e/kWh) är mer normalt. 

Resultatet i den förra rapporten berodde sannolikt på ett fel i EcoInvents 

modell/beräkning som de sedan rättade till. 

8 Datans användbarhet 

Från IVL:s rapport hämtas information om datans användbarhet.  
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8.1 El 

Data på CO2e -utsläpp från elproduktion presenterade i denna rapport ger en god 

indikation om ungefärlig storlek av CO2e -utsläpp förknippade med elproduktion 

och elkonsumtion i respektive land. 

Data på CO2e-utsläpp från elproduktion presenterade i denna rapport bör ej 

användas som en exakt beskrivning av CO2e-utsläpp från elproduktion eller 

elkonsumtion, då många påverkande parametrar ej är inkluderade i beräkningen 

(t.ex. ursprungsmärkt el, residual-mix och varierande produktions-mix från år till 

år). 

Produktions-mixen är sammansättningen av de olika kraftverksslag som finns i ett 

land, viktat utifrån hur mycket som produceras nationellt av varje slag. Residual-

mixen är den produktions-mix som kvarstår efter att all ursprungsmärkt el plockas 

bort, i Sverige motsvaras detta förenklat av den el som säljs på NordPol och inte 

är ursprungsmärkt – den elen har t.ex. en väsentligt större andel kolkraft, och 

därmed även högre klimatpåverkan, än Sveriges produktions-mix. De resultat som 

presenteras i rapporten bygger på produktions-mix-data eftersom det är vad som 

generellt finns tillgängligt.  

Elen presenterad i denna rapport är så kallad genomsnitts-el som summerar 

utsläppen per kWh för de olika kraftverksslag (t.ex. vind- eller kolkraft) som 

används vid tillverkning av el inom, i detta fall, ett land. Ett annat sätt att se på el 

är som marginal-el som istället beskriver vilket kraftverksslag som utnyttjas vid 

ökad efterfrågan, och som då även minskar vid fallande efterfrågan. Båda sätten 

att se på el har sina begränsningar och problem, men en vanlig uppdelning att 

använda marginal-el för att svara på frågan vilken effekt det får om man ökar eller 

minskar elkonsumtionen, och att använda genomsnitts-el när man summerar 

utsläpp från pågående produktion.  

Om två eller fler länder har en gemensam, väl fungerande, elmarknad så kan det 

ibland vara mer relevant att istället titta på det totala genomsnittet för alla dessa 

länders elproduktion. Detta projekt har dock inte undersökt huruvida några av de 

berörda länderna ingår i sådana, väl fungerande, elmarknader. Generellt i världen 

är detta dock inte fallet. 

8.2 Transporter 

För de transporter som går inom Europa gäller data för vägtransporter med lastbil 

med släp av EU-standard, inklusive utsläpp från RoRo-fartyg på sträckorna 

Puttgarden-Rödby (alla transporter bortsett från de med ursprung i de nordiska 

länderna), Helsingfors-Stockholm (transporten från Finland) och Harwich-

Rotterdam (transporten från Storbritannien). För transporten från Kina gäller data 

för vägtransporter inom Kina och Europa med lastbil med släp av EU-standard 

och sjötransport från Shanghai i Kina till Rotterdam i Nederländerna med 

oceangående fraktfartyg. 

Start och slutpunkterna är godtyckligt valda med hänsyn till geografiska och 

demografiska centra. 

Data gäller för allmänt gods som transporteras i lastbil utan kyl- eller frysaggregat, 

och som inte är så lätt att transportkapaciteten hos fordonet begränsas kraftigt av 

volym, snarare än vikt. 
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9 Resultat 

Baserat på de bakgrundsdata som presenterats av IVL (Bilaga 1) och gjorda 

antaganden som beskrivits i kapitel 6 har beräkningar gjorts för aktuella 

gjutmetaller. För stål har utsläpp från smältning i såväl induktionsugn som 

ljusbågsugn beräknats. 

Genomgående gäller att utsläppen för Turkiet har en större osäkerhet vilket 

beskrivits tidigare. 

De siffror som använts vid framtagningen av diagrammen visas i Tabell 2. 

Motsvarande tabell från förra rapporten anges i Tabell 3. Resultaten för de olika 

metallerna redovisas i Figur 5 till Figur 12. 

Tabell 2. Resultaten av genomförda beräkning för respektive metall 2016. 

        Metall         

    Stål Stål           

Land Järn 
(Induktions-

ugn) 
(Ljusbågsugn) Aluminium Magnesium Mässing Brons Zink 

Danmark 562 735 582 504 594 422 338 332 

Finland 393 533 410 348 419 281 214 209 

Frankrike 413 453 418 400 420 380 361 359 

Indien 1735 2240 1794 1569 1829 1328 1084 1066 

Italien 894 1116 919 820 935 714 607 599 

Kina 1616 2020 1663 1483 1691 1290 1095 1081 

Norge 110 118 111 107 112 103 99 99 

Polen 1169 1570 1216 1037 1244 846 652 638 

Spanien 956 1130 977 899 989 816 732 725 

UK 892 1130 920 814 936 701 586 577 

Sverige 88 109 90 81 92 71 60 60 

Turkiet 1588 1992 1635 1455 1663 1262 1067 1053 

Tyskland 768 1004 795 690 812 577 462 454 
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Tabell 3 Sammanställning från förra rapporten.  

    Metall 

Land Järn 

Stål 

(Induktions-

ugn) 

Stål 

(Ljusbågsugn) Aluminium Magnesium Mässing Brons Zink 

Danmark 627 833 651 632 666 461 362 355 

Finland 316 425 329 318 336 227 174 170 

Frankrike 366 400 370 367 372 339 322 321 

Indien 1 715 2 229 1 774 1 726 1 810 1 299 1 051 1 032 

Italien 826 1 035 851 831 865 658 557 550 

Kina 1 607 2 029 1 656 1 617 1 685 1 266 1 062 1 047 

Norge 114 128 116 115 117 103 97 96 

Polen 1 156 1 560 1 203 1 166 1 232 831 636 622 

Spanien 931 1 117 953 936 966 782 692 686 

Storbritani
en 810 1 026 835 815 850 635 530 523 

Sverige 113 145 116 113 119 86 71 69 

Turkiet 1 170 1 426 1 199 1 175 1 217 963 839 829 

Tyskland 746 981 773 751 790 556 442 434 

 

 

Figur 5. Koldioxidutsläpp vid smältning av metall för ett ton gjutna komponenter 

+ transport till kund i Sverige.  
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Figur 6. Koldioxidutsläpp vid smältning av metall för ett ton gjutna komponenter 

+ transport till kund i Sverige.  

 

 

 

Figur 7. Koldioxidutsläpp vid smältning av metall för ett ton gjutna komponenter 

+ transport till kund i Sverige.  
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Figur 8. Koldioxidutsläpp vid smältning av metall för ett ton gjutna komponenter 

+ transport till kund i Sverige.  

 

 

 

 

Figur 9. Koldioxidutsläpp vid smältning av metall för ett ton gjutna komponenter 

+ transport till kund i Sverige.  
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Figur 10. Koldioxidutsläpp vid smältning av metall för ett ton gjutna komponenter 

+ transport till kund i Sverige.  

 

 

 

Figur 11. Koldioxidutsläpp vid smältning av metall för ett ton gjutna komponenter 

+ transport till kund i Sverige.  
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Figur 12. Koldioxidutsläpp vid smältning av metall för ett ton gjutna komponenter 

+ transport till kund i Sverige.  

10 Diskussion 

Resultaten är en indikation på att det finns klimatmässiga skillnader mellan att 

tillverka gjutna komponenter i olika länder. I huvudsak är det de olika ländernas 

elmix som styr resultatet, där Sverige ligger mycket bra till genom att el i 

huvudsak  produceras med vatten- och kärnkraft, som har låga utsläpp av 

klimatpåverkande gaser i driftsfasen.  

Som underlag har olika datakällor använts och det kan konstateras att val av 

datakälla har påverkan på slutresultatet. De siffror som tas fram och redovisas kan 

därför inte anses vara absoluta tal utan snarare indikation på hur det ser ut. För 

t.ex. Turkiet saknas tillförlitliga datakällor och en uppskattning har därför 

genomförts vilket kan föra in ytterligare fel beräkningarna.  

Det finns också felkällor i hur omräkning har skett från teoretiska värden för hur 

mycket energi som åtgår till att smälta till verkliga värden. De verkliga värden 

som hämtats från litteraturen är över 10 år gamla och olika 

produktionseffektivisering bör ha skett i olika delar av världen.  

Vi är medvetna om att resultatet kan misstolkas somatt svenska gjuteriföretag är 

så bra att de inte behöver arbeta med energieffektivisering.  En sådan misstolkning 

kan ge svensk gjuteriindustri problem i framtiden. Om gjuterier med högre 

klimatpåverkan arbetar för att effektivisera sin process och de svenska gjuterierna 

inte gör så finns risken att de svenska gjuterierna hamnar på efterkälken i sin 

produktivitetsutveckling. Vad gäller det sätt som Klimatindikatorn tagits fram, så 

kommer ett enskilts gjuteri eller ens ett lands effektiviseringsarbete inte att synas, 

eftersom de huvudsakliga variablerna här är elmix för produktion av el och 

transporter.  

De data som används för olika länders eltillverkning bygger på data från 2012. 

Något som är viktigt att tänka på att utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion 

ökar snabbt i världen till exempel i Kina vilket kan redan på några år påverka 

förhållanden mellan olika länder. 
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Den här rapporten tar inte heller hänsyn till livscykelperspektivet på ett gjutet 

material. Det framgår inte om t.ex. en gjuten produkt kan innebära minskat 

koldioxidutsläpp i användningsfasen eller om livslängden för en gjuten 

komponent varierar beroende på var i världen den är gjuten.  

11 Fortsatt arbete 

Det skulle vara relevant att göra fördjupande studier till exempel för enskilda 

gjuterier som tillverkar liknande produkter för att få fram nyare data på verklig 

energianvändning.  

Det vore också bra att studera vad de bästa gjuteriena i världen kan uppnå när det 

gäller energieffektivisering, kontra de gjuterier som inte har effektiviserat sina 

processer, för att på så vis minska utsläpp av klimatpåverkande gaser var än 

gjutgodset produceras.  

En annan viktig studie vore att anlägga ett livscykelperspektiv på den gjutna 

komponentens miljöpåverkan där hänsyn tas till hur komponenten påverkar 

utsläppen under användningsfasen. Ett sådant synsätt öppnar för framtidens 

cirkulära ekonomier, där ett livscykelperspektiv på gjutgodsets klimatpåverkan har 

en självklar plats. 
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1 Inledning 
På begäran från Swerea SWECAST och Svenska Gjuteriföreningen har IVL Svenska Miljöinstitutet 
tagit fram indikativa, generella data på koldioxidutsläpp från elkonsumtion och godstransport från 
tolv länder som har en gjutgodsindustri, tio europeiska länder plus Kina och Turkiet. Syftet är att 
bidra med underlag till förenklade klimatpåverkansanalyser för gjutgods, som ska användas både 
internt och för marknadsföring. 

Detta är en uppdatering av ett projekt som genomfördes år 2011. En del innehåll i detta dokument 
är samma men allt väsentligt har uppdaterats. 

2 GWP-utsläpp från elproduktion, 
genomsnitts-el 2012 (g CO2e / 
kWh) 

Klimatpåverkande utsläpp per kWh från produktion av elektricitet (g CO2e / kWh) 
Data gäller för år 2012 EcoInvent GaBi Professional 
Danmark 484 310 

Finland 389 224 

Frankrike 113 96 

Indien 1409 1388 

Italien 620 487 

Kina 1127 Data saknas 

Norge 23 28 

Polen 1119 1040 

Spanien 486 427 

Storbritannien 663 567 

Sverige 59 43 

Turkiet Data saknas Data saknas 

Tyskland 660 604 
Datakälla: EcoInvent (v.3)och GaBi Professional Database (v. 2015).  

EcoInvent: Swiss Centre for Life Cycle Inventories:s livscykeldatabas EcoInvent. Accessad genom 
livscykelprogramvaran GaBi 4. Data gäller GWP-emissioner från hela livscykeln för 
medelspänning i elnätet, för respektive land. Beräkningarna bygger på data från 2012. 

GaBi Professional Database. Framtagen av Thinkstep, som produserar 
livscykelmodeleringsmjukvaran GaBi. Accessad genom GaBi 4. Data gäller GWP-emissioner från 
hela livscykeln för medelspänning i elnätet, för respektive land. Beräkningarna bygger på data från 
2012. 
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Turkiet saknar data i båda fallen och därför lämnas här lite extra information om detta land. I den 
förra studien så bifogades data från IEA som visade på utsläpp på 471 g CO2e / kWh, vilket då var 
i nivå med Storbritannien. Sannolikt ligger Turkiet fortfarande i nivå med dem, även motiverat 
med att produktionsmixarna hos de båda länderna liknar varandra (de domineras av kol och 
naturgas med inblandning av andra produktionsslag) enligt IEA 
(https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/). 

3 GWP-utsläpp från godstransport 
(kg CO2e / ton gods) 

Klimatpåverkande utsläpp från godstransport från olika länder (kg CO2e / ton gods) 
Land Rutt NTM EcoInvent 
Danmark  Odense - Stockholm 67 138 
Finland  Tampere/Tammerfors - Stockholm 39 53 
Frankrike  Paris - Stockholm 155 314 
Indien Hyderabad - Stockholm 387 502 
Italien Milano - Stockholm 172 351 
Kina Wuhan - Stockholm 459 630 
Norge  Oslo - Stockholm 44 90 
Polen Poznan - Stockholm 112 190 
Spanien  Madrid - Stockholm 259 531 
Storbritannien Birmingham - Stockholm 174 312 
Sverige  Borlänge - Sthlm 18 36 
Turkiet  Ankara - Stockholm 309 602 
Tyskland  Hannover - Sthlm 92 190 

Datakälla: NTM 4.0 och EcoInvent 3. Avstånd tagna från viamichelin.com (landtransport Europa), 
travelmath.com (landtransport i Indien och Kina), uppskattningar med hjälp av googlemaps.com 
(sjötransport Puttgarden – Rödby och Harwich – Rotterdam)och maritimechain.com (all övrig 
sjötransport). 

För transporterna som går inom Europa gäller data för lastbilstransporter med lastbil med släp av 
EU-standard, inklusive utsläpp från RoRo-fartyg på sträckorna Puttgarden-Rödby (alla transporter 
bortsett från de med ursprung i de nordiska länderna), Helsingfors-Stockholm (transporten från 
Finland) och Harwich-Rotterdam (transporten från Storbritannien). För transporten från Kina 
gäller data för lastbilstransporter inom Kina och Europa med lastbil med släp av EU-standard och 
båttransport från Shanghai i Kina till Rotterdam i Nederländerna med oceangående fraktfartyg. 
För transporten från Indien gäller data för lastbilstransporter inom Indien och Europa med lastbil 
med släp av EU-standard och båttransport från Mumbai i Indien till Rotterdam i Nederländerna 
med oceangående fraktfartyg. 

NTM 4.0: Nätverket för Transport och Miljö (NTM), accessad genom 
www.transportmeasures.org/ntmcalc. Data gäller CO2e-emissioner från godstransport med ”Truck 
with trailer 28-34 t” (landtransport och roro-färjor) och ”Container ship” (interkontinental 
sjötransport)  och täcker hela livscykeln, men systembeskrivningar saknas.  
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EcoInvent 3: Swiss Centre for Life Cycle Inventories’s livscykeldatabas EcoInvent. Accessad genom 
livscykelprogramvaran GaBi 4. Data gäller CO2e-emissioner från godstransport med ” RER: 
transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 ecoinvent” (landtransport), ” RER: transport, 
freight, inland waterways, barge” (inomeuropeisk sjötransport) och ” GLO: transport, freight, sea, 
transoceanic ship” (interkontinental sjötransport) och täcker hela livscykeln, men 
systembeskrivningar saknas.  

4 Tolkning och användbarhet av 
data 

4.1 CO2-utsläpp från elproduktion 
Data på CO2-utsläpp från elproduktion presenterade i denna rapport ger en god indikation om 
ungefärlig storlek av CO2-utsläpp förknippade med elproduktion och elkonsumtion i respektive 
land. 

Data på CO2e-utsläpp från elproduktion presenterade i denna rapport bör ej användas som en 
exakt beskrivning av CO2e-utsläpp från elproduktion eller elkonsumtion, då många påverkande 
parametrar ej är inkluderade i beräkningen (t.ex. ursprungsmärkt el, residual-mix och varierande 
produktions-mix från år till år).  

4.1.1 EcoInvent 
Data gäller CO2e-emissioner från hela livscykeln för medelspänning i elnätet, för respektive land. 
Beräkningarna bygger på data från 2012.  

4.1.2 GaBi Professional 
Data gäller CO2e-emissioner från hela livscykeln för medelspänning i elnätet, för respektive land. 
Beräkningarna bygger på data från 2012.  

4.1.3 EcoInvent jämfört med GaBi Professional 
Båda organisationerna har hög trovärdighet och producerar generellt bra data, EcoInvent har dock 
större spridning och sannolikt även något större trovärdighet. EcoInvent ligger generellt högre än 
GaBi Professional, men det går utifrån denna studie inte att avgöra exakt vad det beror av.  

4.1.4 Skillnader jämfört med förra studien  
Den förra studien utfördes år 2011, och dataunderlaget kom från 2004 (EcoInvent) och 2006-2008 
(IEA). 
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Generellt är värdena högre än vid förra studien. Sannolikt beror detta på bättre dataunderlag och 
att mer kompletta modeller har använts (hos EcoInvent och GaBi Professional). I många fall är det 
säkert även ändringar i produktions-mixen som bidrar.  

Sverige har fått markant lägre resultat från EcoInvent, men det förra resultatet (91 g CO2e/kWh) 
var mycket högre än vad olika modeller brukar komma fram till (Sverige har under lång tid haft en 
stabil produktions-mix med 90% vattenkraft och kärnkraft) så resultatet i den här rapporten (59 g 
CO2e/kWh) är mer normalt. Det höga resultatet i den förra rapporten kan ha berott på ett problem 
i EcoInvents allmänna modell/beräkning, som fick ovanligt stora konsekvenser för just Sveriges 
resultat, men som de sedan dess har rättat till – men detta är ren spekulation. 

4.1.5 Residual-mix och produktions-mix 
Produktions-mixen är sammansättningen av de olika kraftverksslag som finns i ett land, viktat 
utifrån hur mycket som produceras nationellt av varje slag. Residual-mixen är den produktions-
mix som kvarstår efter att all ursprungsmärkt el plockas bort, i Sverige motsvaras detta förenklat 
av den el som säljs på NordPol och inte är ursprungsmärkt – den elen har tex en väsentligt större 
andel kolkraft, och därmed även högre GWP-värde, än Sveriges produktions-mix. De resultat som 
presenteras i rapporten bygger på produktions-mix-data eftersom det är vad som generellt finns 
tillgängligt.  

4.1.6 Genomsnitts-el och marginal-el 
Elen presenterad i denna rapport är så kallad genomsnitts-el som summerar utsläppen per kWh 
för de olika kraftverksslag (t.ex. vind- eller kolkraft) som används vid tillverkning av el inom, i 
detta fall, ett land. Ett annat sätt att se på el är som marginal-el som istället beskriver vilket 
kraftverksslag som utnyttjas vid ökad efterfrågan, och som då även minskar vid fallande 
efterfrågan. Båda sätten att se på el har sina begränsningar och problem, men en vanlig uppdelning 
att använda marginal-el för att svara på frågan vilken effekt det får om man ökar eller minskar 
elkonsumtionen, och att använda genomsnitts-el när man summerar utsläpp från pågående 
produktion.  

4.1.7 Internationella elmarknader 
Om två eller fler länder har en gemensam, väl fungerande, elmarknad så kan det ibland vara mer 
relevant att istället titta på det totala genomsnittet för alla dessa länders elproduktion. Detta 
projekt har dock ej undersökt huruvida några av de berörda länderna ingår i sådana, väl 
fungerande, elmarknader.  

 

4.2 CO2-utsläpp från transporter 
För de listade transporterna som går inom Europa gäller data för lastbilstransporter med lastbil 
med släp av EU-standard, inklusive utsläpp från RoRo-fartyg på sträckorna Puttgarden-Rödby 
(alla transporter bortsett från de med ursprung i de nordiska länderna), Helsingfors-Stockholm 
(transporten från Finland) och Harwich-Rotterdam (transporten från Storbritannien). För 



 Rapport U 5736 - Uppdatering 2016 Klimatsmart gjutgods   
 

8 

transporten från Kina gäller data för lastbilstransporter inom Kina och Europa med lastbil med 
släp av EU-standard och båttransport från Shanghai i Kina till Rotterdam i Nederländerna med 
oceangående fraktfartyg.  

Skillnaderna i utsläpp mellan NTM och EcoInvent härstammar från skillnader i utsläpp för 
lastbilstransporter från de två databaserna. Eftersom systembeskrivningar saknas i båda fallen är 
det inte möjligt att säga vilken som är mest heltäckande, eller om någon av dem är mer eller 
mindre representativ i vissa specialfall. EcoInvent anses ofta ha relativt hög miljöpåverkan i många 
av sina dataset, jämfört med andra datakällor, men utifrån den här analysen går det inte att säga att 
EcoInvent är mindre trovärdig. 

Både NTM och EcoInvent har hög trovärdighet, men NTM kan antas vara mer inriktad på svenska 
förhållanden, medan EcoInvent kan antas vara mer känt utomlands.  

Start och slutpunkterna är godtyckligt valda med hänsyn till geografiska och demografiska centra. 

Data gäller för allmänt gods som transporteras i lastbil utan kyl- eller frysaggregat, och som inte är 
så lätt att transportkapaciteten hos fordonet begränsas kraftigt av volym, snarare än vikt. 

4.3 Användbarhet allmänt 

4.3.1 Kvalitetssäkring 
Rapporten har interngranskats på IVL och godkänts för leverans. 

Det är vår expertanalys att det inte finns någon anledning att ifrågasätta delgivna resultat, baserat 
på erfarenhet, rimlighetbedömning av resultaten och dataleverantörernas allmänt höga 
trovärdighet. Men det ligger förstås utom vår kontroll om det skulle finnas kritiska fel i någon av 
de bakomliggande modellerna då vi inte har tillgång till dessa.  

Det är också värt att nämna att resultaten kan ifrågasättas genom att ifrågasätta 
representerbarheten hos valda in-parametrar och antaganden (t.ex. att medel-el från 2012 har 
använts, eller vald rutt för transport från ett visst land), men sådana ifrågasättanden kan alltid 
göras och det enda som kan sägas om detta är att resultaten gäller för just valda in-parametrar och 
antaganden – ju sämre dessa passar in vid en jämförelse desto större potentiellt fel i resultatet. 

4.3.2 Överensstämmelse med ISO 
Framtagning av data, modellering och beräkning, både hos dataleverantörerna (EcoInvent, GaBi 
Professional och NTM) och IVL överensstämmer med regler och praxis beskrivet i ISO 14040 
&14044 (LCA) och ISO 14067 (Carbon footprint). 
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