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Sammanfattning 
Gasen svavelhexafluorid, SF6, har använts i världen för olika ändamål sedan 1960-talet på grund av dess 

framträdande isolerande och ljusbågssläckande egenskaper. Ett av de bredaste användningsområdena för 

gasen idag är tillverkningen av mellan- och högspänningsställverk, där den används för släckning av 

ljusbågar och som ett isolationsmedium i vissa komponenter, till exempel i brytare. De unika fysikaliska 

egenskaperna av SF6 gör elektrisk utrustning innehållande den gasen mer fördelaktig ur utrymmessynpunkt 

jämfört med andra tekniska lösningar. Svavelhexafluorid är dock en 23 900 gånger starkare växthusgas på 

ett 100 års perspektiv jämfört med koldioxid och med det omfattas av Kyotoprotokollet. Det faktumet gör 

att gasen kräver ett särskilt hanteringssätt under hela dess livscykel eftersom allt läckage av SF6 absolut ska 

undvikas. 

 

Skellefteå Kraft använder SF6-gas i sina brytare på hög- och mellanspänningsnivå och eftersom bolaget har 

beslutat om att utvecklas mot att ha en 100 procent hållbar energiproduktion har användningen av SF6-gas 

fått större uppmärksamhet. På 36 kV spänningsnivå finns det en teknisk lösning av brytare där 

isolationsmediet utgörs av luft istället för gas. Dock är nackdelen med den lösningen att den generellt 

kräver mer utrymme, vilket är viktigt i det sammanhanget ity moderna ställverk på den spänningsnivån 

placeras inomhus för att minska behovet av underhåll. Syftet med denna studie är därför att jämföra 

miljöpåverkan från dessa två brytartekniker, nämligen ett luftisolerat ställverk och ett ställverk med brytare 

i gastank. Studien utgörs i form av en livscykelanalys och kommer att fungera som kunskapsunderlag för 

Skellefteå Kraft vid framtida reinvesteringar i mellanspänningsställverk. 

 

Eftersom SF6 är en koldioxidekvivalent fokuserade denna studie enbart på miljöpåverkan i form av utsläpp 

av koldioxidekvivalenter. Programmet för livscykelanalyser Open LCA tillsammans med Excel användes 

för att utföra beräkningarna. Miljöpåverkan från ett inomhusställverk antas inkludera två bidrag: 

ställverksfacken och ställverksbyggnader där betong-, container- och träbyggnader dessutom jämfördes 

med varandra. Resultatet i denna studie presenterar klimatpåverkan från ett ställverksutförande med två 

inkommande linjer med totalt fem brytare, dock kan den skapade excelfilen beräkna klimatpåverkan för en 

valfri ställverksuppställning på spänningsnivån 36 kV. I livscykelanalysen har ett flertal grova antaganden 

gjorts vilket gör den till en väldigt generell studie, dock gjordes det lika antaganden för de båda typerna av 

brytare vilket gör att resultatet fungerar som en jämförelse och inte de absoluta värdena på 

koldioxidutsläppen. 

 

Resultat visade att vid antagandet om gasläckaget om 1 procent vid produktionen, 0,1 procent vid driften 

och 1 procent vid avvecklingen av ”gas”-ställverket (1;0,1;1 procent) är klimatpåverkan för de båda 

typerna av ställverk lika stor, med undantaget för träbyggnaden, där ”gas”-ställverket orsakar ett cirka 

16 procent större utsläpp i jämförelse med ”luft”-ställverket. Därjämte vid antagandet om ett större läckage, 

nämligen 3;0,1;5 procent, vilket också ses som mer realistisk, blir klimatpåverkan för ett ”gas”-ställverk 

från 38 till 67 procent större, beroende på byggnad. 

 

Även om det ställs särskilda krav på hanteringen av SF6 finns det alltid en liten risk att gasen läcker ut i 

atmosfären i större mängder. Tillverkarna påstår att båda typerna av brytare är underhållsfria under hela sin 

livslängd. Dock har ett luftisolerat ställverk större möjligheter för funktionstester och underhåll, vilket 

också minskar risker för haverier. ”Gas”-ställverk saknar nästan helt dessa möjligheter. Ur 

säkerhetssynpunkt anses ett luftisolerat ställverk vara ett bättre alternativ och ur miljösynpunkt anses de två 

alternativen vara jämbördiga. 
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Abstract 
The sulfur hexafluoride gas, SF6, has been used in the world for different purposes since the 1960s due to 

its prominent physical properties. The production of medium and high voltage switchgear component in the 

one of the widest applications for the SF6 gas today, where it is used for arc quenching and as insulation 

medium in certain switchgear components, for example in circuit breakers. The unique physical properties 

of SF6 makes the electrical equipment whith gas insulation more favourable from the storage perspective 

compared to other technical solutions. Howeve sulfur hexafluoride is 23 900 timer stronger greenhouse gas 

in a 100-year perspective compared to carbone dioxide and therefore is included in Kyoto Protocol. This 

fact means that the SF6 requires a special manner of handling during its whole life cycle since any leaks of 

SF6 must be avoided.  

 

Skellefteå Kraft use SF6 gas in its high and medium voltage circuit breakers and since the company has 

decided to evolve toward 100 percent sustainable energy production the usage of SF6 have received more 

attention. At 36 kV voltage level, there is one more widespread technical solution of circuit breakers where 

the insulation medium consists of air instead of SF6 gas. The disadvantages of this solution however is the 

requirement of more storage space, which is important in this coherence, because the modern switchgears 

on this voltage level are usually placed indoors since it minimises the need of maintenance. The aim of this 

study is therefore to compare the environmental impact of these two technical solutions of switchgears, 

namely an air insulated switchgear and a gas insulated switchgear. This study is made as an life cycle 

analysis and will serve as a support for Skellefteå Kraft for the future reinvestments into medium voltage 

switchgears. 

 

Since SF6 is an equivalent to carbone dioxide this study focuses merely on the environmental impact called 

climate change which is a result of greenhouse gases emissions. The software Open LCA together with 

Excel was used for calculations. The environmental impact of indoor switchgears is assumed to be caused 

by two parts: the swithgear itself and the switchgear buildings. The buildings were supposed to be made of 

concrete, steelcontainer and wood, these alternatives were also compared to each other. The result of this 

study presents the data of greenhouse emissions caused by a definite design of switchgear with two 

incomming lines and totaly five circuit breakers. However the created Excel file can calculate the 

environmental impact for any design of switchgears at 36 kV voltage level. Several rough assumptions 

were made in this life cycle analysis which make it very broad, however the same assumptions were made 

for both types of switchgears which make result to be a comparison and not the absolut value of greenhouse 

emissions. 

 

The result showed that on the assumption of gas leakage by 1 percent during production phase, 0,1 percent 

during using phase and 1 percent during liquidating phase of the gas insultaed switchgear (1;0,1;-1 percent) 

the emissions of greenhouse gases caused by above mentioned types of switchgears is almost equal with 

the exception of the wooden building, where the gas insulated switchgear causes about 16 percent higher 

amount of greenhouse gases emission in comparing to the air insulated switchgear. Moreover the 

assumption of a bigger leakage, namely 3;0,1;5 percent, which is assumed to be more real, lead to a 24 to 

53 percent bigger leakage for a gas insulated switchgear depending on the choise of the buildingtype. 

 

Since there are special requirements of the handling of SF6, the risk that the gas leak to atmosphere in a 

bigger amount is very small. The manufacturers states that the both types of switchgears is almost 

serviceless during their whole lifetime. However an air insulated switchgear has a possibility for functional 

tests and service of the circuit breakers, which diminishes any risks of wreckages. Gas insulated 

switchgears however does not have these possibilities. Thus from a safety point of view the air insulated 

switchgear is concidered to be a better alternative and and from the environmental point of view these two 

alternatives of switchgears is considered to be equal. 
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1 Inledning 
Klimat- och miljöproblem blir mer och mer påtagliga i takt med att ekonomin i världen utvecklas och 

tillväxten ökar. Klimatförändringen och miljöförstöringen står utan tvekan som de största utmaningarna i 

vårt moderna samhälle. Av den anledningen finns det ett ökat behov av att få kännedom om vilken 

miljöpåverkan som orsakas av samhällets utveckling och människans verksamhet överhuvudtaget. En av 

metoderna som beskriver hur miljöpåverkan från en viss produkt ska analyseras finns beskrivet i 

standarden ISO 14040:2006. Detta är ett erkänt tillvägagångssätt för att göra en så kallad livscykelanalys 

(eng. Life Cycle Assessment) som ger en helhetsbild över hur stor den totala miljöpåverkan från en produkt 

blir under hela dess livscykel från råvaruutvinning till avfallshantering inklusive alla transporter och all 

energiåtgång. Verktyget livscykelanalys hjälper till att belysa miljöproblematiken för vissa produkter och 

välja hållbara investeringar. Av den anledningen kan det verktyget användas med fördel. Dock finns det 

vissa begränsningar med LCA, framförallt att den inte är möjlig att göra väldigt noggrann, vilket beror dels 

på att det är väldigt många processer som ingår i en produkts livscykel och dels på att leverantörerna av en 

produkt inte alltid är så villiga att dela med sig av informationen. Detta medför att en LCA ofta görs med 

många antaganden, vilket påverkar noggrannheten. 

 

Hållbarhet är ett brett område och Skellefteå Kraft har valt att i det inkludera flera perspektiv: socialt 

ansvar, ekonomiskt ansvar, kundansvar och ekologiskt ansvar. Dessa fyra ansvarsområden är tätt 

sammankopplade och kräver ett helhetstänk för att nå förbättringar. ”Hållbarhet ska genomsyra samtliga 

beslut som Skellefteå Kraft tar”, säger Hans Kreisel, VD för bolaget (Kreisel, 2015). Dessa ord styr 

företagets arbete med hållbarhetsfrågorna och leder verksamheten i den riktningen. Skellefteå Krafts mål är 

att nå 100 procent hållbar producerat energi och en stor del av detta hållbarhetsarbete är miljöansvar. Det 

området är omfattande och består av flera samverkande element. Hit hör till exempel val av energikällor 

och produktionsmix, bevarandet av biologisk mångfald, ursprungbefolkningens rättigheter, hänsyn till 

miljölagstiftningen, minskad miljöpåverkan från produkter och tjänster samt utsläpp till luft. Bland annat 

strävar Skellefteå Kraft aktivt mot att undvika ny införskaffning av anläggningar med SF6-gas där det är 

möjligt (Hållbarhetsredovisning 2015, s. 10). Resultatet av denna studie kommer att fungera som ett 

kunskapsunderlag om miljöpåverkan från mellanspänningsställverk för Skellefteå Kraft vid investeringar i 

nya anläggningar. 

1.1 Bakgrund 
Svavelhexafluorid, SF6 är en gas som har använts i elektrisk utrustning som isolations- och 

ljusbågssläckningsmediet i hela världen ända sedan 1960-talet. På Skellefteå Kraft används SF6-gas i en del 

nya brytare som är installerade i ställverken på mellan- och högspänningsnivå. Dessutom finns det ett 

flertal ställverk som är föråldrade och ska så småningom ersättas med nya. Användning av SF6-gasen 

medför en miljörisk vid eventuellt läckage på grund av dess påverkan på växthuseffekten. Av den 

anledningen har det på varit mycket diskussioner kring vilka alternativ på brytare som är mer miljövänliga, 

framför allt på mellanspänningsnivå. Särskilt aktuellt är det att använda alternativa lösningar på 

mellanspänningsnivå eftersom där är det tekniskt möjligt att använda andra tekniker. Dessa alternativ finns 

på marknaden, till exempel luftisolerade ställverk med vakuumbrytare som är fria från SF6. Dock är deras 

nackdel att utrustningen tar mer plats, jämfört med ställverk med SF6, vilket leder till att det behövs större 

ställverksbyggnader som i sin tur medför större påverkan på miljön. Därför kommer valet vid framtida 

nyinvesteringar i nya anläggningar att stå mellan tekniken med eller utan SF6, tekniken som bidrar mest till 

att bli 100 procent hållbart energibolag. 
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1.1.1 Sveriges eldistribution 
Sveriges elnät är en del i det nordiska elsystemet som även omfattar Danmark, Norge, Finland, Estland, 

Lettland och Litauen. Elhandeln i dessa länder fungerar enligt det klassiska modellen av marknadsekonomi, 

det vill säga elflödet och priset styrs av utbud och efterfråga. Elhandeln sker på den nordiska elbörsen 

Nord Pool och priset för elen bestäms ett dygn i förväg (Svenska kraftnät, 2016). Detta är ett komplext 

system som kräver noggrann planering och säker drift från dag till dag. 

 

 
Figur 1: Översikt av Sveriges elnät. Källa: (Eriksson, 2013) 

I likhet med andra länder är elnätet i Sverige uppbyggt av flera spänningsnivåer, där varje spänningsnivå 

utgör en länk i en lång kedja av anläggningar från generatorn till lampan. Traditionellt delas elnätet i 

stamnätet på 220 – 400 kV, regionnätetet med 36 – 130 kV och lokalnätet med 0,4 – 20 kV, då även 

lokalnätet delas upp i lågspänningsnivå på 0,4 kV och högspänningsnivå på 10 – 20 kV, se Figur 1. Den 

uppdelningen fungerar som ett naturligt elförsörjningssystem likt ett blodsystem, från stora och tjocka 

ledningar till små och tunna. På det sättet minimeras distributionsförlusterna som uppstår på grund av 

motståndet i ledningar. Ju högre spänning desto mindre blir förlusterna. Spänningen på nätet som sådan 

delas upp i tre nivåer: högspänning (> 52 kV), mellanspänning (1 – 52 kV) och lågspänning (< 1 kV). 

Stamnätet ägs av myndigheten Svenska kraftnät och används för att leverera höga effekter på stora avstånd, 

till exempel från Norrlands energirika älvar till södra Sveriges stora antal förbrukare. Kärnkraftverk och 

stora vattenkraftstationer ansluts oftast till stamnätet. På regional nivå tar elnätsbolagen över ansvaret från 

Svenska kraftnät och ser till att elen transformeras till en lägre spänning samt distribueras inom deras 

kontrollområde. Stora industrier och vinkraftverk ansluts vanligtvis till regionnätet. På en lägre nivå ligger 

lokalt nät till vilket de flesta elanvändare är anslutna. 

1.1.2 Skellefteå Krafts elnät 
Skellefteå Kraft Elnät äger och förvaltar ett elnät som är nästan 11 000 km långt och försörjer nio 

kommuner med ström. För en säker elförsörjning behöver nätet kontinuerligt underhållas och förnyas och 

när vissa anläggningar har tjänat ut sin livslängd ersättas de med nya. Många av de gamla ställverken på 

mellanspänningsnivå är idag placerade utomhus vilket medför ett större slitage på utrustningen som leder 

till ett större behov av underhåll. De mellanspänningsställverk som finns på marknaden idag tar mindre 

plats och placeras inomhus. Skellefteå Krafts elnät är uppbyggt av 15 stycken regionstationer (130/30 kV), 

69 stycken fördelningsstationer (30/10 kV) och ca 4309 stycken nätstationer (10/0,4 kV) (Sundqvist, 2016).  
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1.2 Syfte och mål 
Syfte med detta examensarbete är att bistå Skellefteå Kraft med kunskapsunderlag om miljöpåverkan från 

inomhusställverk vid framtida investeringar i ställverk. Detta examensarbete fokuserar på 

inomhusställverken på 36 kV. Vid en eventuell nybyggnation av ett 36 kV ställverk står valet mellan ett 

luftisolerat ställverk och ett ställverk med brytare i gastank, därför är det av intresse att veta vilken 

miljöpåverkan dessa alternativ skulle medföra. Målet med detta examensarbete att göra en utredning av 

miljöpåverkan från ovan nämnda typer av ställverk. Utredningen görs i form av en livscykelanalys, som 

omfattar tillvekning, drift och avveckling av ställverket. Exempelstationen antas vara ställverket 

Stämningsgården. 

2 Teori 
Detta avsnitt innehåller allmän teoretisk kunskap om ställverk inom det svenska kraftnätet. Det kommer 

bland annat att berättas om vilka typer av ställverk finns det, deras likheter och skillnader i utformningen, 

vilka komponenter ingår i dessa ställverk samt hur de samverkar. 

2.1 Svavelhexafluorid (SF6) 
Svavelhexafluorid är en färglös och luktlös gas som är under normala förhållanden (0°C och 1 bar) är cirka 

fem gånger tyngre än luft. I centrum av molekylen finns 

svavelatomen och på lika avstånd från den i höjder av en rätformig 

oktaeder finns sex fluoratomer, se Fel! Hittar inte referenskälla.. 

Molekylens bindningar har mycket hög stabilitet och med det höga 

reaktionströghet. Gasen har därför väldigt höga isolationstekniska 

egenskaper: den är inte brännbar, släcker ljusbågar väldigt effektivt 

samt har väldigt hög dielektrisk hållfasthet (ABB, 2014). Dielektrisk 

hållfasthet är en egenskap hos ett material som möjliggör att den 

kan stå emot elektrisk spänning. Det är just dessa unika egenskaper 

som gör att gasen ända sedan 1960-talet brett använts som 

isolationsmedium i elektrisk utrustning (Koch, 2003, s. 4).  

 

På grund av gasen höga reaktionströgheten är den utan föroreningar 

helt ofarlig för människan och andra varelser. Däremot undantränger 

den luften vilket gör att syrebrist kan uppstå i begränsade utrymmen 

vid stora utsläpp. Gasens höga värmekapacitivitet motverkar 

ökningen av temperaturen vid och det är vid cirka 500°C som den börjar sönderfalla och reagera med 

tillgängliga ämnen, till exempel metaller, andra konstruktionsmaterial, syre eller vattenånga (Koch, 2003, s. 

8). De bildade produkterna är extremt farliga för de levande organismerna och sänker även 

isolationsförmågan hos kvarvarande SF6. Dock beror mängden av de farliga reaktionsprodukterna på vilka 

ämnen som reagerade, eftersom vissa metaller är mycket stabilare än andra. 

 

Nedan presenteras för- och nackdelar med användning av SF6. 

 

Fördelar med användning av SF6 i brytare: 

 Kan användas i utrustning med alla spännigar som förekommer i elnät 

 Utrustningen får en mindre dimension och massa jämfört med andra tekniker 

 Fri från brand eller explosionsrisker vid normal temperatur 

 Höga utsläckningsegenskaper 

 Lågt slitage av brytarpolerna 

 Hög funktionssäkerhet 

 Brytarna kräver nästan inget underhåll 

 

Fördelarna med gasen ger upphov till en utbredd användning i världen. 

Nackdelar med användning av SF6 i brytare: 

 

 Läckage bidrar starkt till växthuseffekten vilket ställer krav på hanteringen 

 Kan endast hanteras av utbildad personal vilket kan medföra ökade kostnader under hela livscykeln 

Figur 2: Skiss över SF6-molekylen. 

Källa: (University of Liverpool) 
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 Kräver väldigt hög renhet för en säker funktion 

 Stora utsläpp medför en kvävningsrisk 

 

Svavelhexafluorid ingår i listan över totalt sex växthusgaser som regleras av Kyoto-protokollet som trädde i 

kraft 2005 (Sina Wartmann, 2005). Enligt protokollet ska utsläpp av SF6 undvikas i största möjliga mån. 

SF6 är 23 900 gånger starkare växthusgas jämfört med koldioxid på ett 100 år perspektiv och har en 

livslängd på 3200 år (UNFCCC, 1997). Dessutom är gasen helt onaturlig, det vill säga den är skapad av 

människan för att användas för olika ändamål. Förutom elektrisk utrustning används gasen för gjutning av 

magnesium där men maximala tillåtna i Europa mängden SF6 är 500 kg per anläggning och år. Mängden 

SF6-utsläpp var kring 1995 cirka 7 160 ton per år och orsakades främst av magnesiumgjutning och elektrisk 

utrustning (A. Engel, 2010, s. 1.85).  

2.2 Ställverk 
Ett ställverk är en elektrisk anläggning som har till uppgift att ta emot elektrisk energi i inkommande 

ledningar, till exempel från en transformator, fördela och skicka den vidare i utgående ledningar. Ställverk 

ingår vanligtvis i en så kallad transformatorstation där den elektriska energin transformeras till en bestämd 

spänningsnivå innan den går vidare till kund eller nästa station. Vanligtvis har en transformatorstation 

följande uppställning: först är det ett ställverk för ingående ledningar, sedan följer det en eller flera 

transformatorer och slutligen ett ställverk för utgående ledningar. 

 

Beroende på om en transformatorstation ingår i en produktionsanläggning eller en distributionsanläggning 

har den sin specifika funktion och utförandet. Transformatorstation inom produktionsanläggningar har till 

uppgift att höja spänningen på den producerade elektriska energin till den nivån som motsvarar det 

tillkopplade nätet. En sådan station kan vara utformad på olika sätt men beroende på vilken effekt 

kraftstationen ger samt vilket nät som finns tillgängligt kan en sådan station anslutas till olika 

spänningsnivåer. Till exempel en generator i ett vattenkraftverk producerar vanligtvis el med spänningen 

mellan 6 kV och 18 kV och för att kunna matas ut på region- eller stamnätet måste den först transformeras 

till en passande spänningsnivå vilken varierar från 30 kV till 400 kV. 

 

De stationer som ingår i distributionsanläggningar kan också utformas på olika sätt, med det allra 

vanligaste är att de tar emot elenergin, transformerar ner den till en bestämd spänningsnivå och sedan 

skickar den vidare till kunder eller nästa station. På så sätt har transformatorstationer likartade utformningar 

både i produktions- och distributionsanläggningar och i det första fallet höjs spänningsnivån medan i det 

andra sänks den. Figur 3 illustrerar ett exempel på hur en transformatorstation kan vara utformad. I figuren 

syns inkommande ledningar från regionnätet följda av ett högspänningsställverk som tar emot dessa 

ledningar, en transformator som sänker spänningsnivån från 140 kV till 20 kV samt ett 

mellanspänningsställverk som ta emot kabeln från transformatorn och förgrenar den till ett visst antal 

tunnare kablar, som sedan går vidare till abonnenter. Vissa stationer som sammankopplar flera ledningar 

saknar transformatorer och fungerar enligt principen som i en vägkorsning där flera linjer möts och 

strömmen kan ta olika vägar utan att spänningen förändras. 

 
Figur 3: En skiss över en transformatorstations utformning. Källa: (ABB, 2012) 
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I en transformatorstation fyller ställverket några viktiga funktioner. En av dem är att bryta strömmen från 

båda riktningar in till ställverket, detta behövs vid servicearbeten på anläggningen och även när 

strömförsörjningen inte behövs för tillfället, till exempel när abonnenter matas från andra stationer. En 

annan funktion är att läsa av statusen på elektriciteten som går genom stationen, det kan vara värdena på 

spänning, ström eller aktiv och reaktiv effekt på nätet. För att all drift och manövrering ska fungera korrekt 

är alla komponenter kopplade till avancerade övervaknings och larmsystem. Dessa system kontrollerar en 

mängd olika funktioner och värden i ställverket, till exempel diverse temperaturer, tryck i olje- och 

gasbehållare, transformatorvakter, brandlarmsystemet, säkringar, status på batterierna och mycket annat. 

All styrning av en transformatorstation och ingående i det ställverk sker nu för tiden från en så kallad 

driftcentral, där finns utbildad personal, som samordnar driften av flera anläggningar. Allt information som 

samlas upp av ovan nämnda kontrollsystem och manövreringssystem är kopplat till driftcentralen. På det 

sättet har man överblick och kontroll över hela elnätet (Sundqvist, 2016). 

 

Vid projektering av ett ställverk är det väldigt många parametrar som har betydelse. Naturligtvis är första 

frågan som kommer varför det ställverket måste byggas överhuvudtaget, hur det är tänkt att det ska 

fungera, hur många kunder kommer det att strömförsörjas från det ställverket mm. Svaret på dessa frågor 

avgör hur kopplingsschemat kommer att ritas och ingående komponetar dimensioneras för att klara den 

tänkta belastningen. Det kan vara så att ett gammalt ställverk som har stått utomhus har tjänat ut sin 

livslängd och ska ersättas med ett nytt som ska placeras inomhus. Detta avgör vilka komponenter och 

brytare som får eller inte får användas, hur mycket plats de tar, hur ofta ska de underhållas mm. 

2.3 Brytare 
En av de viktigaste komponenterna i ett ställverk är brytare. Dessa har som funktion att bryta strömmen i 

de ledningar där dessa brytare sitter installerade. Man säger att brytaren är i läget ”från” när strömmen är 

frånslagen och i läget ”till” när strömmen är påslagen. Brytarna för ingående och utgående ledningarna till 

ett ställverk ska kunna slås ”till” och ”från” vid behov, till exempel vid servicearbeten på ställverket eller 

då strömmen till abonnenter går via en annan station. Figur 4 illustrerar hur kopplingsschemat för ett 

mellanspänningsställverk inomhus med två linjer kan se ut. I fortsättningen kommer enbart 

inomhusställverk att behandlas eftersom det är dessa som är relevanta i den aktuella utredningen. Linje 1 

och Linje 2 är anslutna till A- respektive B-samlingsskena. Spänningen på linjer är 36 kV och med det är 

det samma spänning på samlingsskenorna. Dessa skenor kan förbindas med varandra i ett 

sammankopplingsfack. Det görs då det finns behov att sammansluta linjer (Sundqvist, 2016).  

 
Figur 4: Kopplingsschema över ett ställverk med två linjer. Källa: (Sundqvist, 2016) 

Ett kryss i figuren symboliserar en brytare, som placeras i ett separat fack. Figuren visar i detta exempel en 

ställverksuppställning med ett fack för Linje 1, ett fack för Linje 2, två fack för utgående ledningar till 

transformatorer samt ett sammankopplingsfack. Varje fack består av ett skåp med en brytare och annan 

utrustning, sammankopplingsfacket består av två skåp på grund av utrymmesskäl men innehåller bara en 

brytare. På så sätt innehåller detta ställverk fem brytare och sex skåp. Ett ställverk kan utformas på olika 

sätt och kan innehålla ett eller flera så kallade stumma anslutningsfack som fungerar som det första facket 

dit inkommande kablar går in och ansluts direkt på skenan utan några brytare. För att kunna mäta 

spänningen på samlingsskenorna måste det dessutom finnas spänningstransformatorer på skenorna A och 

B, en på varje fas och totalt sex stycken. Dess placering beror på vilken typ av ställverk, ”luft” eller ”gas”, 

som är vald för den aktuella anläggningen. 
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2.4 Ställverkstyper 
I detta avsnitt beskrivs vilka konstruktionsprinciper av ställverk på spänningsnivån 36 kV som idag är 

vanliga vid nyinstallationer. Med ställverk i det sammanhanget menas den grupp av de fack som står i 

ställverksbyggnaden. Det finns två typer av ställverk på marknaden idag: ett luftisolerat ställverk med 

vakuumbrytare och ett ställverk med vakuumbrytare i gastank. Figur 5 och Figur 6 visar vilka 

huvudkomponenter som ingår i ovan nämnda ställverk samt hur de ser ut. Figur 5 visar att ett luftisolerat 

ställverk har flera sektioner: brytarsektionen, sektion med skenor, sektion med kablar, sektion med 

lågspänningsutrustningen och tryckavlastningskanalen. Ett ställverk med brytare i gastank är generellt 

uppbyggt på samma sätt förutom att tryckavlastningen inte finns med hos vissa tillverkare. Skenan går 

genom ett fack till ett eller flera närliggande fack och på det sättet förbinder dem med varandra. På så sätt 

bildas A- eller B-skena. Varje skena består egentligen av tre skenor, en för varje fas. Figur 5, punkt 2 visar 

hur fasskenorna är placerade relativt varandra. De parallellgående fasskenorna i luftisolerade ställverk är 

oisolerade, det vill säga isolerade med endast luft, och därför måste ha ett visst avstånd till varandra för att 

undvika överslag. Skenorna i ställverk med brytare i gastank går också genom att antal fack, som i fallet 

med luftisolerade ställverk, men är däremot isolerade med ett speciellt material som gör att avstånd mellan 

faserna kan minimeras utan någon risk för överslag, se Figur 6, punkt 12. Det isolationsmaterialet varierar 

från tillverkare till tillverkare och hör till företagshemligheter. Dessutom finns det en skillnad i 

uppbyggnaden av själva brytaren. Brytaren i ett luftisolerat ställverk byggs på så sätt att brytarkammarna 

kappslas in i epoxiharts, detta gör att risker för överslag minimeras, Figur 5, punkt 5. Fasavståndet får dock 

ändå inte vara för litet, vilket gör att brytaren får en större format. Hela brytaren kan enkelt tas ut ur facket 

och repareras eller bytas ut vid behov. Det finns möjlighet att kontrollera brytarens funktion och göra tester 

på varje brytarkomponent. Däremot placeras brytaren i ett ställverk med brytare i gastank i en inkapslad 

kammare med SF6-gas, så kallad ”sealed for life”, som inte kan tas ut ur facket under hela sin livslängd, se 

Figur 6. Detta innebär att om det blir ett fel på brytaren kan den inte repareras på plats eller bytas ut utan att 

hela facket, med alla ingående delar, måste bytas ut. Det finns heller inga möjligheter att kontrollera 

slitaget och statuset på brytaren, mer om det i avsnittet ”Underhåll av brytarna”. Fördelen med SF6 är att 

spänningsförande delar som finns inne i kammaren inte behöver isoleras ytterligare, eftersom gasen är i sig 

en mycket bra isolator. 

 
Figur 5: Konstruktionsprincipen för ett luftisolerat ställverk med vakuumbrytare. 1 Brytarsektionen, 

2 Sektion med skenor, 3 Sektion med kablar, 4 Lågspänningsutrustning, 5 Tryckavlastningskanalen, 

6 Strömtransformatorer, 7 Spänningstransformatorer, 8 Jordbrytare. Källa: (ABB, 2016) 

 

Skillnaden i att spänningsförande delar är isolerade med olika medium i de olika ställverkstyperna skapar 

egentligen hela frågeställningen till detta examensarbete. Materialet som isolerar skenorna och andra 

spänningsförande delar gör att ställverksfacken måste byggas med vissa minimala mått för att vara säkra. 

Ett fack i luftisolerade ställverk har generellt måtten (bred x djup x höjd) på 1200 x 2450 x 2900 mm 

medan ett fack i ställverk med brytare i gastank har respektive måtten på 600 x 1440 x 2420 mm. Denna 

skillnad i storleken mellan dessa ställverk för med sig behovet av olika mått på ställverksbyggnader för 

dessa ställverk. En annan stor skillnad mellan dessa två ovan nämnda typer av ställverk är att 

spänningstransformatorerna för skenorna placeras på olika ställen. I ställverk med brytare i gastank 
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placeras de ovanpå skenorna i ett av facken, se Figur 6 punkt 13. I ett luftisolerat ställverk däremot valde 

tillverkarna att placera spänningstransformatorerna för skenorna i ett eget fack bredvid. Denna skillnad 

medför behov av ytterligare större byggnad för luftisolerade ställverk. 

 

 
Figur 6: Konstruktionsprincipen för ett ställverk med vakuumbrytare i gastank. 1 Lågströmsutrustning, 

2 Manövermekanism för frånskiljare, 3 Panel för manövrering, 4 Manövermekanism för brytare, 

5 Kabelkontakt, 6 Strömtransformator, 7 Skena med yttre kon, 8 Spänningstransformator, 

9 Övertrycksventil, 10 Vakuumbrytare, 11 Frånskiljare, 12 Skena, 13 Anslutningsbar 

skenspänningstransformator. Källa: (ABB, 2016) 

2.4.1 Underhåll av brytarna 
Underhållet av brytarna sker i enlighet med tillverkarnas råd som rekommenderar ett underhållsintervall på 

3-5 år. Underhållet av både ”luft”- och ”gas”-ställverk innebär rengöring, uppsmörjning av visa rörliga 

delar samt funktionskontroll av brytare. I ett ”luft”-ställverk finns det en möjlighet att ta ut brytaren ur 

facket och göra några fysiska funktionskontroller, som till exempel mätning av till- och frånslagningstider 

samt mätning av övergångsmotståndet för brytare. Den kontrollmöjligheten hjälper att i tid upptäcka 

eventuella funktionsavvikelser som kan i värsta fall leda till ett eventuellt haveri. Den fysiska 

kontrollmöjligheten saknas helt för ett ”gas”-ställverk eftersom där är brytaren inkapslad i en behållare med 

SF6-gas vilket inte kan öppnas under hela livslängden. Tillverkarna för både ”gas”-ställverk och ”luft”- 

ställverk påstår dock att de kan betraktas som underhållsfria under hela drifttiden (ABB, 2000).  

2.5 Alternativ till SF6-gas 
Svavelhexafluorid användes i ställverk ändå sedan 1960-talet och hittills har 

man inte lyckats ersätta den med något som har samma egenskaper. 

Tekniken har dock inte stått still och man har lyckats att ersätta gastekniken 

med vakuumteknik på mellanspänningsnivån. Moderna luftisolerade 

ställverk upp till 22 kV behöver samma utrymme som ställverk med brytare 

i gastank. På högspänningsnivå har utvecklingen också gått framåt och i de 

nya ställverken har mängden gas reducerats kraftigt i jämförelse med de 

gamla. 

 

Det finns dock vissa framsteg i att ersätta SF6-gasen med att likvärdigt 

alternativ. Det svenska företaget ABB har legat i framkant inom elområdet 

och inte minst inom brytarteknik. Även nu påstår man sig ha lyckats med att 

vara först med att hitta ett alternativ till SF6 (ABB, 2015). Ett pilotprojekt 

för ett hög- och mellanspänningsställverk på 170/24 kV har driftsatts i 

Oerlikon utanför Zürich år 2015 av det schweiziska energiföretaget ewz. 

Där använder man en annan gas både som isolator mellan faser och som 

Figur 7: Ett modernt alternativ till 

SF6, gas är baserad på fluoroketon. 

Källa: (ABB, 2016) 
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brytarmedium. Den nya gasen baseras på fluoroketon, den förkortas C5 PFK och är framtagen i samarbete 

med företaget 3M, Figur 7 visar molekylstrukturen av den. Globaluppvärmningspotentialen för den nya 

gasen är nästan 100 procent lägre jämfört med SF6, det vill säga som för koldioxid. Av den anledningen 

förenklas hanteringen av gasen under hela dess livscykel. Ställverk på upp till 170 kV spänningsnivå med 

fluoroketon-baserade gasen finns idag att beställa hos ABB för pilotprojekt (ABB, 2016). Lösningen är 

idag den enda i världen som är typtestad i enlighet med IEC (ABB, 2015). Dock är den nya gasens övriga 

miljöpåverkan inte känd vilket lämnar ett utrymme för att fördjupa sig mer i frågan. 

2.6 Ställverksbyggnader 
Utformning och storlek på byggnader för inomhusställverk beror på hur själva ställverket utformas samt 

vilka utrymmen som ska finnas med. Det kan, till exempel, finnas ett kontrollrum, ett särskilt utrymme för 

batterier och reglerutrustningen. Riktlinjer för ställverksbyggnader finns angivna i riktlinjer för 

kraftanläggningar utgivna av Svenska Kraftnät (Svenska Kraftnät, 2006). Denna skrift anger krav på allt 

som har med ställverksbyggnader att göra, fundament, väggar, tak, bärighetsklasser, brandklasser, dörrar, 

fönster, ventilation och mycket annat. Dessutom finns det angivet vilka material ska väljas för vissa 

konstruktioner. Det finns ingen anledning att presentera samtliga krav i detta examensarbete eftersom de i 

stället lätt kan laddas ner från internet. Vid projektering av ställverksbyggnader tas även hänsyn till 

Starkströmsföreskrifterna från Elsäkerhetsverket. 

2.6.1 Grund 
Grunden för en ställverksbyggnad tillverkas av 

platsgjuten eller prefabricerad betong. Beroende 

på materialvalet för väggar och taket samt deras 

vikt väljer man olika konstruktionstyper för 

grund, de tre vanligaste visas i Figur 8. Enligt 

det moderna sättet att bygga ställverk strävar 

man efter att lufta golvet cirka en meter ovan 

jordnivån eftersom det avståndet ger 

möjligheten att enkelt genomföra 

anslutningsarbeten med kablarna som kommer 

upp från marken (Strandberg, 2016). Den första 

konstruktionstypen är en lång plint som sträcker 

sig tvärs hela byggnadsbredden, den ena halvan 

av plinten grävs ner i marken och den andra 

halvan sticker ut ovanför. De långa plintarna 

ställs med cirka sex meters avstånd mellan 

varandra. En sådan grund väljs för tunga 

byggnader, till exempel av betong. Den andra 

typen består av två delar: två vanliga 

stolpplintar som sitter i marken på yttersta 

punkter av byggnadsbredden och en 

sammankopplande dem balken placerad 

ovanför marknivån, se Figur 8. Den 

konstruktion kräver mindre betong än den förra 

och möjliggör att delvis använda prefabricerade 

delar, som till exempel plintar. 

 

Det tredje sättet att bygga grunden på är 

prefabricerade eller platsgjutna plintar med en 

valfri höjd. Plintarna placeras i varje hörn med 

avstånd på cirka 3-4 meter mellan varje. Den 

konstruktionen minimerar markpåverkan och 

används för lätta byggnader, till exempel i stål eller trä. 

 

Figur 8: De olika konstruktionstyperna för en grund av 

en ställverksbyggnad. Källa: (Aliaksei Khalanski) 
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2.6.2 Väggar 
De vanligaste väggmaterialen för ställverksbyggnader är idag prefabricerad betong samt stål i form av en 

stålcontainer. Dessutom förekommer träbyggnader. Av ekonomiska skäl strävas det efter att välja sådana 

material som kräver så lite underhåll som möjligt förutsatt att det inte påverkar kvalitén. Till exempel, en 

byggnad med betong- eller plåtfasad behöver i princip inte underhållas alls, med undantaget för tvättning, 

medan träfasaden kan behöva målas om varje tionde år beroende på färg och läge samt eventuellt bytas ut 

efter 50 år. Figur 9 illustrerar ställverksbyggnader med tre olika fasadtyper: betong, containerplåt och trä. I 

figuren kan även ses delar av grundkonstruktionen. 

 

 
Figur 9: Vanliga fasadtyper på ställverksbyggnader: betong, containerplåt och trä. Källa: (Sundqvist, 

2016) 

3 Metod 
Detta avsnitt beskriver de tillvägagångssätten som används i studien. I början av projektet genomfördes ett 

studiebesök till flera olika ställverk, som hade olika typer av brytare. På ett ställe fanns det även en 

möjlighet att se hur ställverksfacken byggs ihop och hur de ser ut inifrån eftersom det ställverket var under 

ombyggnadsfasen. Det studiebesöket ökade förståelsen av skillnaderna mellan de i projektet aktuella 

brytarteknikerna. Mycket av informationen om utformningen av ställverk, ställverkstyper, brytare och deras 

funktion kunde fås från personalen på Skellefteå Kraft Elnät. De största tillverkarna av brytare och ställverk 

kontaktades och en del av informationen erhölls från dem. 

 

För att kunna beräkna miljöpåverkan från ställverksbyggnader var det nödvändigt att veta hur de skulle 

konstrueras och byggas i framtiden vid en eventuell nyinvestering. Det var nödvändigt att veta vilka 

material som skulle användas och vilken mängd av de som skulle behövas. Därför var det högst relevant att 

använda byggpärmar som tillhandahållits av personalen på Skellefteå Kraft, där mycket nyttig och 

användbar information om byggnadernas konstruktion och element fanns. Dessa pärmar samlar information 

om befintliga ställverksbyggnader som förvaltas av Skellefteå Kraft och innehåller byggnadsritningar, 

material, fakturor och andra handlingar. Utöver den interna informationssökningen genomfördes även 

litteraturstudier för att ta reda på mer om de olika brytarteknikerna och SF6-gas. Nästa del av avsnittet är 

det egentliga metodavsnittet och talar om hur en livscykelanalys görs och vad är specifikt med det. I senare 

avsnitt presenteras hur livscykelanalysen gjordes just i detta projekt. 

3.1 LCA som metod 
En livscykelanalys (LCA) av en produkt eller tjänst är en studie som beskriver dess miljöpåverkan under 

hela livscykeln. Pratar man om en produkt så ingår i analysen råvaruutvinning, tillverkning, användning, 

drift och avveckling av den produkten, även slutbehandling och omhändertagande av avfallet, som uppstår, 



10 

 

ingår. I analysen ingår även alla transporter och energianvändningen under produktens livscykel. Kortfattat 

sammanfattar man det med utrycket ”från vaggan till graven”. Det finns en internationellt erkänt metod för 

att göra livscykelanalyser som finns beskrivet i standarden ISO 14040:2006, framtagen av internationella 

standardiseringsorganisationen. Denna standard ligger till grund även för denna studie. Det är viktigt att 

säga att en LCA inte studerar några sociala eller ekonomiska aspekter, utan fokuserar enbart på 

miljöpåverkan, även om samma metodik kan användas för att analysera de delarna. Dessutom tar en LCA 

inte någon hänsyn till var och när miljöpåverkan sker, det vill säga den tar inte hänsyn till tid och rum. 

 

Enligt ovan nämnda standarden innehåller en LCA fyra faser: definition av mål och omfattning, 

inventeringsanalys, miljöpåverkansbedömning och tolkning av resultat. Hur dessa faser länkas samman kan 

ses i Figur 10 och beskrivning av varje fas följer nedan. En livscykelanalys är en iterativ metod och därför 

påverkar alla faserna ömsesidigt varandra. 

 
Figur 10: Faserna i en livscykelanalys enligt ISO 14040:2006 

1. Definition av mål och omfattning 

Målet med studien och även den tänkta tillämpningen fastställs, målgruppen för studien väljs. Därefter 

definieras det studerade produktsystemet, vid jämförande studier ska produktsystemen ha samma 

funktion. Produktsystemet omfattar hela produktens livscykel och presenteras i form av ett 

flödesschema som består av ett antal enhetsprocesser. Enhetsprocesserna är kopplade till varandra 

genom flöden av mellanprodukter till andra system och så kallade elementärflöden till omgivningen. 

Produktsystemet skapas under den första fasen men kan kompletteras och finslipas under andra faser 

också. För att tydliggöra och avgränsa produktsystemets funktion definieras en så kallad funktionell 

enhet. Syftet med det är att definiera kvantifieringen av den valda funktionen hos produkten eller 

systemet och för att skapa en referens till vilken systemets inflöden och utflöden av material ska 

relateras. Detta behövs för att garantera jämförbarheten av det slutliga resultatet. 

 

En nödvändig del i alla livscykelanalyser är att utarbeta och definiera systemgränser för det aktuella 

produktsystemet samt att presentera alla antaganden. Gränserna ska definieras tydligt för att vid behov 

kunna jämföra resultatet med andra liknande studier. De från början definierade systemgränserna kan 

behöva ändras ett antal gånger under studiens gång. Som en del av avgränsningen ska även de 

miljöpåverkankategorier väljas, som är tänkta att ge en tydlig bild över produktens miljöpåverkan, det 

vill säga man bestämmer vilken typ av miljöpåverkan som är av intresse. I den fasen beskrivs även 

vilket data som användes i studien och även vilket ursprung, kvalité och pålitlighet det har. 

  

2. Inventeringsanalys 

Under inventeringsanalysen görs en kartläggning och kvantifiering av systemets relevanta in- och 

utflöden av material, råmaterial och annat. Här sker all nödvändig datainsamling i form av kartläggning 

av livscykeln hos alla i systemet ingående komponenter, det vill säga deras mängd, ursprung, 

förändringen under användningsfasen och omhändertagande vid utgången livslängd. 

 

3. Miljöpåverkansbedömning 

Under den fasen görs en kvantitativ bedömning av miljöpåverkan från produkten eller produktsystemet. 

Bedömningen baseras på inventeringsanalysen och behandlar bara de miljöaspekterna som anges i 

fasen mål och omfattning. Därför bedömer inte en LCA absolut miljöpåverkan som orsakas av en 

produkt utan bara den som är av intresse och definierades i början. 
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4. Tolkning av resultatet 

Under tolkningsfasen analyseras resultaten från både inventeringsfasen och från 

miljöpåverkansbedömningen. Syftet med det är att koppla resultatet till målet med studien vilka bör 

stämma överens. Här diskuteras och redogörs för de begränsningar som finns hos den aktuella studien 

och viktiga slutsatser dras från studiens resultat. Vid tolkningen av resultatet är det viktigt att komma 

ihåg att en livscykelanalys är en relativ metod som ger möjligheten att jämföra de analyserade 

produkterna med varandra eller med resultaten från en annan studie. Även tolkningen av resultaten är 

en iterativ process som kan påverka målet och omfattningen av studien. En LCA kan med fördel 

avslutas med några rekommendationer till målgruppen och beslutsfattare. 

3.2 Arbetet med Excel och Open LCA 
Under arbetets gång var det oundvikligt att komma till insikt om att i stället för att titta på endast en 

bestämd uppställning av ställverk, som Stämningsgården har, var det mycket mer intressant att kunna välja 

och jämföra en valfri uppställning, till exempel med ett inkommande, ett utgående fack, med och utan 

stumma anslutningsfack, med varierat antal brytarfack och så vidare. Då kom det upp en idé om att göra ett 

program som skulle ta med alla önskade parametrar och själv räkna ut miljöpåverkan för de valda 

alternativen. Mycket lämpligt för det ändamålet passade välkända programmet Microsoft Excel. Styrkan i 

det är att man kan skapa långa och stora uträkningsflöden med bibehålen struktur samt om en cell med 

inputvärden ändras fås resultatet automatiskt uträknat på outputsidan, vilket förenklar arbetet för 

användaren. Det idealiska vore att utforma det så att på första Excelbladet ombes användaren om att välja 

om det blir ett ”luft”-ställverk eller ett ”gas”-ställverk, därefter skriva in innermåtten på 

ställverksbyggnaden, antalet brytarfack, antalet mätfack, antalet sammankopplingsfack och antalet stumma 

ansluttningsfack. Dessutom skulle det finnas möjlighet att välja vilken typ av grund byggnaden ska ha. 

Dessa inputvärden skulle då ligga till grund för hur ställverket inklusive byggnaden skulle se ut och med 

det hur stor miljöpåverkan skulle det innebära. I detta projekt blev det naturliga valet att dela miljöpåverkan 

i två bidragande delar: bidraget från ställverksbyggnader och bidraget från själva ställverksfacken, eftersom 

båda antogs skulle ha ett betydande miljöpåverkan. När mål och omfattning av studien var definierade 

kunde arbetet med inventeringsanalysen påbörjas. Steg nummer ett var därför att inventera och förstå hur 

en ställverksbyggnad byggs och hur ställverksfacken tillverkas, vilka komponenter de innehåller och vilka 

av dem var mest betydande. Ställverksbyggnader byggs av olika material och utifrån det med olika 

grundkonstruktioner, som också skulle beaktas i studien. Arbetet med byggnaderna började med att rita en 

valfri ställverksbyggnad i mest förekommande materialen, det vill säga i betong, i stål och i trä. Ritningar 

innehöll de viktigaste byggnadsdelarna: grund, väggar och tak. För att kunna göra dessa ritningar togs 

byggnadspärmar för olika befintliga ställverk upp eftersom dessa pärmar gav bra information om 

byggnadernas konstruktion, till exempel hur grunden skulle se ut, hur tjock isolering skulle väggar och tak 

ha, vilken tjocklek på betongen och takplåten väljer man och mycket annat. Med kunskap om det skapades 

Excelblad för varje typ av byggnad som räknade ut mängden av varje använt material beroende på hur stor 

byggnaden skulle vara, vilket användaren skrev in på första bladet. Inventeringen gjordes endast för de 

huvudsakliga och viktigaste komponenterna i byggnader. 

 

Arbetet med inventeringen av ställverksfacken krävde ett annat tillvägagångssätt. Här var det nödvändigt 

att kontakta olika tillverkarna av ställverk och be dem att skicka information om huvudkomponenterna i 

deras ställverk, information i form av material, massan, ursprung, underleverantörer samt transportslag med 

sträckor. Tyvärr erhölls väldigt lite av den nödvändiga informationen från tillverkarna och det återstod bara 

att söka informationen i kataloger och publikationer på deras hemsidor, vilka gav mycket användbar 

information, dock inte allt. Speciellt fanns det brist på data om leverantörer, transportsträckor och vikter för 

komponenterna. Det gick ändå att lösa dessa svårigheter med kvalificerade gissningar och 

ingenjörsmässiga antaganden. Även för ställverken var det bara huvudkomponenterna som inventerades. På 

så sätt erhölls info om huvudkomponenterna i ställverk och byggnader. Nästa steg var att bestämma 

miljöpåverkan. 

 

Programmet Open LCA är ett gratisverktyg för att göra livscykelanalyser. Verktyget fungerar på ett sätt där 

användaren anger vilka material, dess mängder och transportsträckor som används för tillverkning av en 

viss produkt, därefter väljer användaren vilken metod ska miljöpåverkan bedömas med och sedan erhålls 

resultat i form av grafer och siffror. För att kunna tillämpa och använda resultatet från Open LCA i 

Excelfilen gjordes simuleringar av samtliga använda material med enheten 1 kg och transporter med 
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enheten 1 tkm. Tkm står för ton*kilometer. Datat från miljöpåverkan av ett kilo material och ett tkm 

transport kopierades till Excel och multiplicerades sedan med totala massan samt den antagna 

transportsträckan av ett visst material för den valda produkten. Exempelviss bestämdes det med Open LCA 

hur mycket koldioxid som släpptes ut på grund av framställningen av endast ett kilo koppar som fraktades i 

700 kilometer med en lastbil. Den mängden koldioxid kopierades sedan till Excel och multiplicerades med 

mängden koppar som finns i ett brytarfack. Likadana beräkningar gjordes för samtliga material både för 

byggnaderna och också ställverken. Databaserna innehöll informationen om en mängd olika material, dock 

inte alla som behövdes för denna studie. För att lösa det problemet approximerades de saknade materialen 

med ett eller flera andra material ur databasen som antogs ha samma miljöpåverkan. För att säkerställa 

trovärdigheten i uppskattningar jämfördes utsläppssiffrorna för materialproduktionen i Open LCA med 

bygg- och miljövarudeklarationerna ur byggnadspärmarna för befintliga ställverksbyggnader. Då resultatet 

i miljöpåverkan inte överensstämde helt kunde densiteten på vissa ämnen ändras i beräkningar för att 

närma sig verkliga miljöpåverkan. De komponenterna med okänd sammansättning uppskattades med 

någonting annat ur databasen. 

4 Livscykelanalys 
Detta avsnitt är den egentliga livscykelanalysen av ställverk på spänningsnivån 36 kV med olika 

brytartekniker. Resultatet byggs upp enligt standarden ISO 14040:2006 för livscykelanalyser och består av 

fyra faser: mål och omfattning, inventeringsanalys, miljöpåverkanbedömning och tolkning av det erhållna 

resultatet. 

4.1 Mål och omfattning 
Med målet att bli ett 100 procent hållbart energibolag vill Skellefteå Kraft utreda miljöpåverkan som 

orsakas av olika brytartekniker i ställverk på 36 kV. Resultatet från denna studie kommer att fungera som 

ett stöd vid framtida investeringar i mellanspänningsställverk. Det är av intresse att jämföra ett luftisolerat 

ställverk med ett ställverk med brytare i gastank med samma uppställning. Som ett typställverk för denna 

studie antas vara stationen Stämningsgården, belägen i Skellefteå Kommun, som har två inkommande fack, 

två utgående fack och ett sammankopplingsfack. Gastanken i ett gasställverk innehåller SF6-gas som är en 

starkast verkande och mest långlivade kända växthusgasen som Kyotoprotokollet nämner, närmare sagt är 

SF6 en CO2-ekvivalent som är 23 900 gånger mer växthusaktiv på ett 100 år perspektiv än koldioxid. Av 

den anledningen ska alla läckage av SF6 undvikas i största möjliga mån under hela dess livscykel och de 

företag som hanterar den gasen i sin verksamhet skall ha utbildad personal med kunskap om SF6-gasens 

natur. Denna studie är främst riktat till Skellefteå Kraft och eftersom den inte granskas kritiskt av en 

oberoende tredje part får den inte användas som informationsunderlag för allmänheten, det vill säga 

användas offentligt (ISO 14044:2006, s. 31). 

 

I denna studie antas att miljöpåverkan från ställverket orsakas av två bidragande delar: den ena är 

ställverksbyggnaden och den andra är ställverksfacken. Båda delarnas miljöpåverkan beräknas på liknande 

sätt, vilket presenterades i metodavsnittet. Eftersom beräkningar av miljöpåverkan bygger på de mängderna 

av materialen som användes vid tillverkningen av ställverkskomponenterna eller byggelementen definieras 

den funktionella enheten till 1 kg material. Det är lämpligt att definiera just den funktionella enheten 

eftersom mängden material antas ha en direkt proportionalitet till miljöpåverkan, det vill säga 

materialmängden och miljöpåverkan antas ha ett linjärt beroende.  

4.1.1 Avgränsningar och antaganden 
Nedan sammanfattas de avgränsningar och antaganden som gjordes i studien: 

 Ett generellt inomhus mellanspänningsställverk på 36 kV 

 Livslängden på ställverket 35 år 

 Endast klimatpåverkan, det vill säga utsläpp av CO2-ekvivalenter 

 Ett generellt värde på transport över hela livscykeln, underhåll inkluderas 

 Endast huvudkomponenterna behandlades 

 Byggnadens innermått rymmer endast ställverket 

 Ingen byggnadsfas, inga entreprenadmaskiner och dylikt 

 Europeisk elmix 
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Läckage av SF6-gasen: 1 % under produktion, 0,1 % årligen under drift och 1 % vid avveckling. Enligt 

tillverkarna är det årliga läckaget mindre än 0,1 procent, varför det värdet också antogs i denna studie. 

Eftersom studien är främst inriktat mot Skellefteå Kraft, som har sitt elnät över en stor yta med totalt nio 

kommuner, kommer den eventuellt tillämpas på olika geografiska ställen beroende på behovet. Till 

exempel kan behovet av att bygga ett ställverk uppstå både i Skelleftehamn och i Lycksele. Även 

tidsperspektivet är inte satt för några nybyggnationer av mellanspänningsställverk. Det man vet med 

säkerhet att någon gång inom nära framtid kommer behovet att reinvestera i ett nytt ställverk någonstans 

inom Skellefteå Krafts nätområde uppstå. Dessa två parametrar, geografi och tid, gör den aktuella studien 

väldigt generell. Dessutom finns det ytterligare några parametrar som generaliserar studien och gör den 

oexakt. Till exempel är det inte känt vilket företag som kommer att bygga ställverksbyggnaderna, exakt 

vilka materialmängder som kommer att användas vid byggnationen samt ställen där materialen kommer 

från, hur många timmar kommer olika maskiner att användas under byggnationen och så vidare. Förutom 

det är det okänt vilket företag som kommer att leverera det valda ställverket, hur deras produktionslina ser 

ut samt vilken miljöpåverkan den orsakar. Den informationen kunde inte tillhandahållas i denna studie. 

Ingen information om underleverantörerna för någon av producenterna kunde heller hittas. Av den 

anledningen antogs det att den faktiska tillverkningen av de olika typerna av ställverken på fabrik medför 

samma miljöpåverkan och därför kan bortses från, ty det är en jämförande studie. Det som är känt är att de 

största producenter av mellanspänningsställverk, som finns på marknaden idag, har sitt säte i Europa, 

nämligen i Tyskland, Schweiz, Spanien eller Turkiet. Vissa antaganden gjordes dock och avsnittet 

Inventeringsanalys presenterar listan över materialen och deras mängder som användes i denna studie, både 

för byggnader och för ställverk. Listan innehåller information om bara de komponenterna i ställverk och 

byggnader, som kunde hittas i produktkataloger samt erhållas från producenterna. Den aktuella studien 

omfattar följande faser i livscykeln av byggnaden och ställverket: råvaruutvinning, produktion av 

materialen, användning samt avveckling och sluthantering, se Figur 11. Som ställverksbyggnad antas vara 

ett utrymme där det angivna antalet fack får plats plus reservplats för ett par extra fack. Innermåtten (längd 

x bredd x höjd) för ”luft”-byggnaden är 13000 x 4650 x 3500 mm och innermåtten för ”gas”-byggnaden är 

6000 x 3200 x 3000 mm. Dessa mått tillgodoser platsbehovet för ställverken. Dimensioner 

(bredd x djup x höjd) för ställverksfacken är 1200 x 2450 x 2900 mm för ”luft” och 600 x 1440 x 2420 mm 

för ”gas”. 

 

I byggnaden ingår ingen plats för batterier, styr- och reglerutrustning, kontrollrum, annan eventuell 

utrustning mm. Fasen produktion av material omfattar både ställverkskomponenter och byggnadsmaterial. 

Den fasen omfattar inte byggnationen av själva byggnaden som sådan och inte heller tillverkning av 

ställverken på fabriken, utan enbart tillverkning av materialen. Detta beror på bristen på information samt 

de generaliseringar som görs i studien. Användningsfasen inkluderar byggnaders energianvändning samt 

energin från överföringsförlusterna i ställverken. Det mesta av uppvärmningsbehovet för byggnader 

tillgodoses av förlusterna i brytare. Eftersom ingen exakt information om transporter av material och 

produkter är kända samt ingen tid för entreprenadmaskiner vid nybyggnationen är heller känd antas endast 

ett transportvärde i tkm för alla transporter och tiden för entreprenadmaskiner tillsammans, det värde antas 

representera den miljöpåverkan, som orsakas av transporter och arbete av entreprenadmaskiner, och också 

presenteras i Inventeringsanalysen. Transporterna i samband med underhåll av byggnader och ställverk 

inkluderas i det totala transportvärdet, eftersom lokala enstaka resor antas påverka miljön mycket mindre 

än transporter och resor under produktionsfasen, vars sträckor dessutom inte är kända exakt.

 
Figur 11: Flödesschemat för produktsystemet av material för byggnader och ställverken. 
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I denna studie antas livslängden för hela anläggningen vara 35 år, som ställverkstillverka föreskriver. Efter 

den tiden kommer byggnader sannolikt att användas i många år till, kanske 65 år, men att räkna på en lång 

livslängd för byggnaden (100 år) och en kort livslängd för ställverket (35 år) ses inte som ett bra 

angrepssätt eftersom idag är det svårt att säga vilken brytarteknik kommer att användas om 35 år. Det 

betyder att om SF6-gasen inte kommer att användas i ställverk efter den perioden, 35 år, kommer sannolikt 

miljöpåverkan från hela ställverket att vara annorlunda. 

 

Eftersom SF6-gasen är en CO2-ekvivalent är det främst intressant att ta reda på vilken påverkan på 

växthuseffekten medför de två olika brytartekniker. Av den anledningen fokuserar denna studie endast på 

miljöpåverkanskategori ”klimatpåverkan”, som återspeglar utsläpp av CO2-ekvivalenter. Följande 

antagande gjordes angående läckage av SF6 under olika livsfaser: 1 procent vid produktion, 0,1 procent 

årligen vid drift samt 1 procent vid avvecklingen. Resterande gas antas kommer att samlas upp och 

återanvändas. Andra miljöpåverkanskategorier antas inte komma att påverkas av SF6-användningen utan 

endast beror på mängden material som används på så sätt att ju mer material som används desto större blir 

miljöpåverkan. 

 

Vidare presenteras de grundläggande antagandena som gjordes i samband med beräkningar av 

materialmängder för byggnader. 

4.1.1.1 Antaganden betongbyggnader 
Byggnaden kan ha en betonggrund av tre olika typer som presenterades i teoriavsnittet. På varje långsida av 

grunden bildas då ett utrymme mellan marken och golvet, detta utrymme täcktes av 150 mm tjocka 

betongelement. På grunden läggs en golvbjälklag i betong på 220 mm. Golvet isoleras med 80 mm tjock 

lager mineralull som täcks av 70 mm betong lager. Det fungerar även som golv. Väggarna utgörs av 

prefabricerade betongelement bestående av 120 mm betong, 140 mm mineralullisolering och 70 mm 

betong. På väggarna läggs en takbjälklag i betong på 200 mm. Vindisoleringen utgörs av en 200 mm tjock 

lager av mineralull. Taklutningen är 14 grader och takplåten är en vågprofil med tjockleken på 0,6 mm. 

Vattenavledningen består av stuprännor i plåt på bägge långsidorna av taket och fyra stycken rör, ett i varje 

hörn.  

 

På den ena av byggnadens kortsidor är en del av väggen är nedmonterbar och utgörs av plåt på utsidan, 

mineralull i mitten och minerit på insidan. Mineriten tillgodoser kraven på brandskydd Den delen av 

väggen är till för att kunna placera ställverket inne i byggnaden. Det finns tre stycken stålskenor med 

dimensionen 60 x 60 mm ingjutna i golvet under ställverket för nivellering av golvet under facken. En 

500 mm djup gruskudde placerades under och 2000 mm runt om byggnaden för att leda av vatten. 

4.1.1.2 Antaganden containerbyggnader 
Precis som en betongbyggnad kan containerbyggnad ha tre olika typer av grund. Då containern är placerad 

en bit från marken bildas det ett utrymme mellan marken och golvet, det utrymmet täcktes med 1,2 mm 

varmförzinkad plåt. Direkt på grunden placeras containern med en standard vågprofil. Isoleringen av golvet 

utgörs av en 80 mm skiva mineralull. Isoleringen av väggar och tak ingår i så kallade sandwichelement 

bestående av en lager 0,6 mm förzinkad plåt, 140 mm för väggar och 200 mm för tak lager mineralull och 

slutligen ytterligare en 0,6 mm tjock lager förzinkad plåt. Även här antas taklutningen vara 14 grader samt 

takbeläggningen utgörs av plåten på 0,6 mm med en vågprofil. Golvskenorna placerades i golvet under 

ställverkafacken samt en 500 mm djup gruskudde placerades under och 2000 m runt om byggnaden för att 

leda av vatten. 

4.1.1.3 Antaganden träbyggnader 
Grunden för träbyggnaden kan väljas till en av tre ovan nämnda. Här antas utrymmet mellan marken och 

golvet täckas av betongelement på 100 mm. På grunden läggs en golvbjälklag i betong på 220 mm. Golvet 

isoleras med 80 mm tjock lager mineralull som täcks av 70 mm betong lager. Den fungerar även som golv. 

Väggarna och utgörs av träpanel på utsidan, 140 mm mineralullisolering i mitten och 10 mm mineritlager 

på insidan. I taket finns en lager minerit också. Vinden isoleras med 200 mm lager av mineralull. Även i 

träbyggnader utgörs yttertaket av en vågformad varmförzinkad plåtprofil, golvskenorna placerades i golvet 

samt gruskudde med samma mått placerades under byggnaden. 
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4.1.2 Data 
Informationen till denna studie hämtades från olika ställen. Här redovisas vilka källor som användes till 

olika delar av livscykelanalysen. Eftersom ett ställverk består av både en byggnad och de egentliga 

ställverksfacken finns det en anledning att presentera till dem relaterade källorna separat. Informationen 

kring byggnadernas konstruktion, material, tjocklek på isolering med mera hämtades från byggnadspärmar 

från befintliga anläggningar hos Skellefteå Kraft. De senast uppförda byggnaderna analyserades för att göra 

analysen så aktuell som möjligt. 

 

När det gäller informationen om vilka komponenter som ingår i ställverket har det mesta hämtades från 

tillverkarnas produktkataloger och dessutom erhölls direkt från tillverkarna via epost och telefon. I 

produktkatalogerna beskrevs vilka material med deras massor som användes för att tillverka vissa 

komponenter. En del av informationen var hemligstämplat och inte kunde fås från tillverkarna. I en 

telefonintervju med en representant för ett avfallhanteringsföretag framgick hur hanteringen av uttjänade 

gasbrytare går till. 

 

Programmet Open LCA användes tillsammans med databaserna NEEDS, ELCD och BIOENERGIEDAT 

för att bestämma miljöpåverkan. Dessa tre databaser innehåller informationen för den europeiska 

marknaden, benämns RER i Open LCA, och därför användes i denna studie utan hinder. ELCD står för 

European Reference Life Cycle Database och innehåller livscykeldata från EUs affärsnätverk för vanligaste 

materialen, energi, transport och avfalshanteringen. Det är denna databas som användes mest i 

livscykelanalysen. Enligt ELCD är informationen i den anpassad att användas i livscykelanalyser 

producerade enligt standarden ISO 14040. Informationen i samtliga databaser är uppdelad i flera nivåer. 

Den översta nivån är produktsystem, där hela produktens livscykel inklusive miljöpåverkan redovisas. Den 

andra nivån är processer som beskriver enbart en process ingående i ett produktsystem. En process kan till 

exempel beskriva livscykeln av ett kilo metall från malmutvinningen till återvinningen. Den tredje och 

lägsta nivån är flöden, som beskriver platsen för enbart ett ämne i en process. I fallet med metallen skulle 

det kunna vara ett kilo malm eller vatten. På så sätt en mängd olika flöden bildar processer som i sin tur 

bildar produktsystem. Därför måste informationen om de viktigaste flödena vara tillgänglig för att kunna 

bygga upp en process, samtidigt ska man veta de viktigaste processerna för att bygga upp ett 

produktsystem. Av den anledningen kräver en korrekt och ordentlig livscykelanalys en mycket stor mängd 

information om den produkten som studeras. I inventeringsanalysen får läsaren fördjupa sig i den 

kvantitativa informationen, som användes i studien, på den nivån som var möjlig att nå. 

4.2 Inventeringsanalys 
I detta avsnitt beskrivs hur livscykeln för ställverksbyggnader och ställverket antogs att se ut inklusive 

inventeringsdata. Deras livscykler består förenklat av tillverkning, användning och avveckling. Då denna 

livscykelanalys inte tar med den faktiska uppbyggnationen av byggnader och tillverkningen av ställverk på 

fabrik på grund av underlagsbrist har större delen av miljöpåverkan under hela livscykeln för samtliga 

objekt uppskattats med hjälp av programmet Open LCA med de tre ovan nämnda databaserna. För de flesta 

metaller finns återvinningen inlagt direkt i resultatet och behöver därför inte hanteras på något särskilt sätt. 

Underhållet av ställverk och träbyggnaden i form av målning anses ha en liten påverkan på miljön i 

förhållandena till alla material och transporter. Därför tas inte den med i beräkningarna av miljöpåverkan. 

Det som återstår i samtliga fall är hanteringen av avvecklingsfasen för de materialen som inte återvinns 

enligt Open LCA. I de fallen antogs att dessa material körs till återvinningscentraler för deponi. 

 

Tabell 1 innehåller lista över de materialen som användes i ställverksbyggnaden för det luftisolerade 

ställverket samt ställverket med brytare i gastank samt deras totala mängder i tre olika utföranden: betong, 

stålcontainer och trä. Byggnaden för ”luft”-ställverket fick innermåtten 13000 x 4650 x 3500 mm och 

byggnaden för ”gas”-ställverket fick innermåtten 6000 x 3200 x 3000 mm. 
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Tabell 1: Material och mängder för luftisolerade ställverket (luft) och ställverket med brytare i 

gastank (gas) för betong-, container- och träbyggnader. 

Byggnad/ 

Material 

Betong 

[m3] 

Container 

[kg] 

Stålskenor i 

golv [kg] 

Isolering 

[m3] 

Plåt 

[kg] 

Vattenavledning 

[kg] 

Minerit 

[kg] 

Grus 

[m3] 

Transport 

[tkm] 

Trä 

[m3] 

Betong 

luft 
73 0 1102 37 665 59 134 88 97500 2 

Betong 

gas 
33 0 509 14 259 37 0 43 45000 1 

Stål- 

container 

luft 

10 7530 1002 35 2355 59 0 88 78600 2 

Stål- 

container 

gas 

5 2733 509 13 957 37 0 43 33600 1 

Trä luft 36 0 1102 34 526 61 1483 88 23400 8 

Trä gas 14 0 509 13 204 40 662 43 10800 4 

 

De byggnadsmaterialen som finns i Tabell 1 och används vid byggnation approximerades med andra 

material som var tillgängliga i programmets Open LCA databaser. Datat består av de processerna som 

resulterar i dessa material och innehåller alla ingående flöden under hela livscykeln eller under enbart 

produktionsfasen. Informationen i listan nedan anger materialen, källan, den approximerade processen i 

databasen, det som är utmärkande för just den processen samt i vilket ställe på byggnaden den användas, de 

tre typerna av byggnaderna skiljde sig åt i de använda materialen för samma funktion. 

 

Betong: PE International GmbH Stuttgart University 2012, processen ”Pre-cast concrete, production mix, 

at plant, minimum reinforcement, concrete type C20/25, without consideration of casings”. Datat innehåller 

alla relevanta processtegen i kedjan från råvaruutvinningen till färdig betong på fabrik tillsammans med 0,5 

procent armering. Energiåtgång inkluderas. Densiteten är 2,4 t/m
3
. Datat användes vid beräkningar av 

miljöpåverkan från mängden betong i grund, betongväggar, golvbjälklag, golv och vindbjälklag. 

  

Container: World Steel Association 2011, processen ”Steel sections, including recycling, production mix, 

bast furnace route/electric arc furnace route, 1 kg”. Inkluderar återvinning till 85 procent. Processen 

innehåller generell data för 15 vanligaste stålprodukter i världen och omfattar produktion från 

råvaruutvinningen till en färdig produkt. Datat användes vid beräkningar av miljöpåverkan från mängden 

stål i container 

 

Stålskenor: World Steel Association 2009, processen ”Steel rebar, production mix, at plant, blast furnace 

and electric arc furnace route”. Inkluderar återvinning till 80 procent. Data är framtagen av 

stålindustriexperter och kontrollerad av LCA stålexperter. Datat användes vid beräkningar av 

miljöpåverkan från mängden stål i förstärkningsskenorna där ställverksfacken är tänkta att placeras. 

 

Isolering: PE International GmbH Stuttgart University 2012, processen ”Rock wool, production mix, at 

plant, fleece, density between 30 to 180 kg/m3”. Datat innehåller alla relevanta processtegen från 

råvaruutvinningen till en färdig produkt.  Vid beräkningar användes densiteten på mineralullen 65 kg/m
3
. 

Det värdet gav resultatet för miljöpåverkan som var mest likt den som fanns i byggvarudeklarationer för 

befintliga ställverksbyggnader. Datat användes vid beräkningar av miljöpåverkan från mängden mineralull 

i golv, väggar och vind. 

 

Plåt: World Steel Association 2011, processen ”Steel hot dip galvanized, including recycling, production 

mix, at plant, blast furnace route, 1 kg, typical thickness between 0,3-3 mm. typical width between 600-

2100 mm”. Inkluderar återvinning till 85 procent. Datat användes vid beräkningar av miljöpåverkan från 

mängden galvaniserad stålplåt i yttertak, stuprännor, väggar, grundskydd. 
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Vattenavledning: Samma som Plåt. 

 

Minerit: PE International GmbH Stuttgart University 2012, processen ”Aered concrete block, production 

mix, at plant, mix of P2 04 and P4 05, average density 433 kg/m3”. Datat omfattar alla relevanta 

processetegen från råvaruutvinningen till en färdig produkt. I beräkningarna användes densiteten 

1200 kg/m
3
, vilket gav ett bättre resultat av miljöpåverkan. Datat användes vid beräkningar av 

miljöpåverkan från mängden minerit i innerväggar och innertak för träbyggnaden samt en del av 

innerväggar för betongbyggnaden. 

 

Grus: PE International GmbH Stuttgart University 2012, processen ”Gravel 2/32, production mix, at plant, 

wet and dry quarry, undried”. Processen innehåller data från stenbrytning till färdigt grus. Datat användes 

vid beräkningar av miljöpåverkan från mängden grus som fyllnadsmaterial. 

 

Transport: PE International GmbH Stuttgart University 2010, processen ”Articulated lorry transport, Euro 

0, 1, 2, 3, 4 mix, 40 t total weight, 27 t max payload”. Samtliga transporter för alla material under alla 

livsfaser antogs ske med denna typ av transport, det vill säga 40 ton tung lastbil, 27 ton lastkapasitet, 85 

procent utnyttjandet med utsläppskrav. Även arbete av entreprenadmaskiner vid byggnadsarbeten antogs 

medföra samma utsläpp som den typen av transport. Beroende på vilken typ och storlek av byggnad är det 

fråga om antogs olika totala vikter och transportavstånd: för betongbyggnad – 500 km, för 

containerbyggnad – 700 km och för träbyggnad 300 km. Dessa sträckor skulle alltså inkludera både 

miljöpåverkan från samtliga transporter och entreprenadsmaskinarbeten. 

 

Trä: PE International GmbH Stuttgart University 2005, processen ”Pine wood, production mix, at saw mill, 

timber, 40 % water content”. Processen innehåller generell data för Tyskland. Datat användes vid 

beräkningar av miljöpåverkan från mängden trä i reglar, takstolar och panel i olika byggnader. 

 

Tabell 2 anger de totala materialmängder som används vid tillverkningen av huvudkomponenterna i både 

”luft”- och ”gas”-ställverk. I tabellen kan ses att olika typer av fack behöver olika mängder av material 

samt att fack i ”gas”-ställverk kräver generellt betydligt mindre material. I enlighet med brytartillverkare 

innehåller en gasbrytare cirka 3,85 kg SF6. 

 

Tabell 2: Material och mängder för luftisolerade ställverket (luft) och ställverket med brytare i 

gastank (gas) 

Fack/Material 
Koppar 

[kg] 

Aluminium 

[kg] 

Zink 

[kg] 

Rostfritt stål 

[kg] 

Epoxiharts 

[kg] 

Polyvinylklorid 

[kg] 

Transport 

[tkm] 

Luft  

Brytarfack 
302 275 215 150 65 22 2100 

Luft 

Mätfack 
145 275 215 50 0 8 1500 

Luft 

Sammankopplingsfack 
382 550 430 200 65 30 2520 

Luft 

Stumt anslutningsfack 
0 275 215 50 0 8 1200 

Gas 

Brytarfack 
171 90 70 138 31 45 1050 

Gas 

Sammankopplingsfack 
221 180 140 168 31 65 1500 

Gas 

Stumt anslutningsfack 
50 90 70 30 0 3 300 

 

Den största massandelen i dem flesta komponenter i mellanspänningsställverk tillverkas av olika metaller. 

De ledande delarna som skenor, kablar och lindningar i ström- och spänningstransformatorer tillverkas av 

koppar. Fackfoten, brytarmekanismen och andra mekaniska delar tillverkas av någon form av rostfritt stål. 

Ytterväggarna, det vill säga skalet i ställverksfacken tillverkas av materialet aluzink som består av 

55 procent aluminium, 43 procent zink och 1,6 procent olika kiseltillsatser (Aluzink). Kabelisoleringen 
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utgörs av någon typ av plastigt gummi och kabelanslutningarnas isolering av epoxiharts. Dessa material 

approximerades med dem som fanns tillgängliga i databaserna. Nedan följer listan över de materialen som 

utgör huvudkomponenterna i ställverk, den listan är uppbyggd på samma sätt som för byggnader och 

beskriver dem approximerade processerna i Open LCA. 

 

Koppar: European Copper Institute 2005, processen ”Copper wire; technology mix; market mix, at plant; 

cross section 1 mm, Technology and Market Mix for Wire fabrication representing main European 

production countries, Market Mix for Copper cathode in Europé (primary and secondary Cu cathode 

production)”. Datat omfattar kopparindustrin i hela Europa. Denna process inkluderar alla livsfaser av 

kopparframställningen inklusive energiåtgången och transporter. 

 

Aluminium: European Aluminium Assiciation 2008, processen ”Aluminium sheet, production mix, at plant, 

primary production, aluminium semi-finished sheet product, including primary production, transformation 

and recycling”. Inkluderar återvinning till 78 procent. Data innehåller information för hela livscykeln av 

aluminium och gäller aluminiumindustrin i hela Europa. 

 

Zink: International Zinc Association 2005, processen ”Special high grade zinc, production mix, at plant, 

primary productiion”. Datat representerar cirka hälften av värdlens zinkframställning. 

 

Rostfritt stål: World Steel Association 2011, processen ”Steel sections, including recycling, production 

mix, bast furnace route/electric arc furnace route, 1 kg”. Inkluderar återvinning till 85 procent. Processen 

innehåller generell data för 15 vanligaste stålprodukter och omfattar produktion från råvaruutvinningen till 

en färdig produkt i hela världen. Datat användes vid beräkningar av miljöpåverkan från mängden stål i 

container. För rostfritt stål användes samma approximation som för containern. 

 

Epoxiharts: Plastics Europe Association of Plastics Manufacturers 1998 – 2001, processen 

”Polyvinylchloride resin (E-PVC), production mix, at plant, emulsion polymerisation”. Datat är samlat från 

ett flertal plastproducenter i Europa. Förkortningen E-PVC innebär i någon mening en emulsion, vilket är 

en blandning av två vätskor. Epoxiharts är också en blandning av två vätskor som vid stelning blir plast. 

Därför ansågs denna process vara en bra approximation för epoxiharts. 

 

Polyvinylklorid: Plastics Europe Association of Plastics Manufacturers 1998 – 2001, processen ” 

Polyvinylchloride resin (S-PVC), production mix, at plant, emulsion polymerisation”. Datat är samlat från 

ett flertal plastproducenter i Europa. Förkortningen S-PVC innebär i någon mening en suspension, vilket är 

en blandning av ett finkornigt fast ämne och en vätska. Denna process passar bra till att approximera 

polyvinylkloriden då den inte fanns med i databaserna. 

 

Transport: PE International GmbH Stuttgart University 2010, processen ”Articulated lorry transport, Euro 

0, 1, 2, 3, 4 mix, 40 t total weight, 27 t max payload”. Samtliga transporter för alla material under alla 

livsfaser antogs ske med denna typ av transport, det vill säga 40 ton tung lastbil, 27 ton lastkapasitet, 85 

procent utnyttjandet med utsläppskrav från Euro 0 till Euro 4. Transportsträckan för ställverken antogs 

uppgå till 5000 km, vilket är ett bilavstånd mellan Skellefteå och Turkiet, där ställverk antas tillverkas. 

4.3 Miljöpåverkansbedömning 
I det avsnittet presenteras ett kvantitativt resultat av miljöpåverkan från ett potentiellt ställverk med fem 

brytare. Resultatet är en jämförelse av ett ”luft”-ställverk och ett ”gas”-ställverk installerade i en 

betong-, container- och träbyggnad. Främst är det koldioxidekvivalentutsläppen som är av intresse, 

eftersom SF6 är en ekvivalent till koldioxid. Figur 12 presenterar resultatet för klimatpåverkan från ”luft”-

ställverket och ”gas”-ställverket. Klimatpåverkan orsakas av två utsläppsbidrag, nämligen 

ställverksbyggnaden och ställverksfacken, och omfattar hela livscykeln för dessa delar. Beteckningen ”1” 

betyder ”luft”-ställverket och beteckningen ”2” betyder ”gas”-ställverket. Resultatet från dessa två typer av 

ställverk är placerade intill varandra för att kunna tydligare se en skillnad. Figur 12 visar att skillnaden i 

koldioxidutsläppen för de två fallen är liten: den största skillnaden observeras för ställverk i träbyggnader 

medan för ställverk i betongbyggnader är vas skillnaden minimal skillnad alls. Bidraget från facken i ”gas”-

ställverket är betydligt större än bidragen från facken i ”luft”-ställverket eftersom miljöpåverkan i ”gas”-

ställverket orsakas även av gasläckage och inte bara av komponenttillverkningen, som är i fallet med ”luft”. 

Däremot är utsläppsbidragen från byggnaden för ”luft”-ställverket avsevärt större än bidraget från 
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byggnaden för ”gas”-ställverket på grund av storleken. Kolumnen till höger visar mängden av 

koldioxidekvivalenter som frigörs i atmosfären vid ett fullständigt läckage av ett gasbrytare innehållande 

3,85 kg SF6-gas, vilket motsvarar 92 015 kg koldioxid. Den mängden är nästan 60 procent större än vad 

hela ”luft”-ställverket i betong bidrar med under hela sin livscykel. 

 

 
Figur 12: Klimatpåverkan från ”luft” – ställverket och ”gas” – ställverket. Resultatet inkluderar bidraget 

från ställverksbyggnader och ställverksfacken. Kolumnen längst till höger visar klimatpåverkan ifall en 

gasbrytare med 3,85 SF6 får ett fullständigt läckage. 

4.4 Riskanalys 
Detta avsnitt berättar om en del av riskerna med användning av de båda teknikerna. Användning av SF6-gas 

medför alltid en risk att en del av gasen förr eller senare hamnar i atmosfären. Små läckage under alla 

livsfaser gör att det är omöjligt att säkerställa en 100 procent sluten livscykel av gasen även om det mesta 

återanvänds. Vid ett eventuellt fel som orsakar gasens fullständiga läckage uppstår större skador på 

klimatet i form av en ökad växthushuseffekt. Det är viktigt att beakta en annan risk kopplad till läckage, 

nämligen att vid ett eventuellt gasläckage minskar mängden gas inne i brytaren som är avsedd att isolera 

skenorna, vilket kan leda till att isoleringen mellan faserna blir sämre och det kan uppstå ett överslag om 

inte strömmen bryts i tid. Dagens brytare har dock en tryckvakt som varnar för tryckfall man problemet kan 

uppstå om tryckvakten inte reagerar. 

 

Varje gång gasen pumpas över från en behållare till en annan uppstår läckage eftersom små mängder gas 

förblir kvar i den tomma behållaren samt slangarna. Hur stora läckage uppstår beror på en del faktorer: dels 

på hur modern är utrustningen som används och dels på hur försiktiga är de personerna som arbetar med 

gasen. Men eventuellt slarv och försumlighet av personalen leder inte till några påföljder och därför kan 

större läckage inte uteslutas helt. Dessutom kan ett litet läckage bli svårupptäckt på grund av gasens 

fysikaliska egenskaper som lukt- och färglöshet. Små läckage av SF6-gasen sker under hela livscykeln av 

gasbrytare. De första läckagen uppstår vid produktionen av själva SF6-gasen och transporten från 

produktionsstället till användningsstället, då tömningen av tankar inte är helt komplett. Under 

produktionsfasen är läckagen kopplade till påfyllning och provtryckning av gasinneslutningen. Vid 

användningsfasen uppstår läckage genom packningar och kopplingar. Det svåraste är att uppskatta 

mängden läckage under avvecklingsfasen, eftersom den beror på vem som utför arbetet och hur själva 

avvecklingen ser ut.  

 

I en intervju med en representant för ett stort svenskt företag som tar hand om uttjänta SF6-brytare framgick 

det att de gamla brytarna med gasen i placeras på ett lager på företaget och förvaras där tills en större 

mängd ansamlas. Det kan ta allt mellan ett och nio år innan en inkommen på lager brytare töms eftersom 

den tiden varierar beroende på hur stora mängder gas som kommer in. Väntetiden för tömning beror på att 
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inte alla avfallhanteringsföretag har kompetensen att tömma gasbrytare utan man anlitar andra företag för 

det. För att det ska vara lönsamt att kalla in en tömningstjänst krävs det en större mängd gas som behöver 

tömmas. Under väntetiden på lager finns det ingen kontroll av om brytarna läcker gas samt i vilka mängder. 

Om en brytare läckte gas tidigare fortsätter den att göra det utan att det märks. Det finns inte heller någon 

registrering av mängden gas i brytare som inkommer utan det registreras endast den mängden gas som har 

tömts. Det händer att en del brytare inkommer fulla, en del halvtomma och en del helt tomma. Av den 

anledningen krävs det ett stort ansvar visat av alla inblandade i avveckling av ”gas”-ställverk aktörer för att 

det ska bli professionellt och därför kan krav ställas på avfallsföretag. 

 

En annan risk med SF6 att den undantränger syre i luften på grund av dess densitet och om en person 

befinner sig i låglänta områden, till exempel ligger på golvet i ett begränsat utrymme, där gasläckaget sker, 

finns det en kvävningsrisk. 

 

Om en brytarkammare använder SF6 som släckmediet har de biprodukterna som bildades i brytarkammaren 

en stor toxicitet. Dock beror toxiciteten på koncentrationen av dessa biprodukter i rummet samt på 

exponeringstiden. Vid en eventuell olycka bör lokalen ventileras ordentligt innan arbetet påbörjas. Dock är 

brytare med SF6-gas som släckmediet mer aktuella på högspänningsnivå. Dagens mellanspänningsbrytare 

använder förutom SF6-gas även vakuum som släckmediet i brytarkammaren och därför är riskerna med 

biprodukterna inte aktuella för dem. I övrigt har utvecklingen och tekniken gjort gasbrytarna tillförlitliga 

och driftsäkra.  

 

I luftisolerade ställverk saknas det någon SF6-gas och därför finns det inga risker för läckage under hela 

livscykeln. I övrigt är de moderna ”luft”- och ”gas”-ställverk typrovade i enlighet med internationella 

standarder. Vid prover ansluter man kortslutningsströmmar till ställverket och ser vad som händer. Vid ett 

godkänt prov får inte ljusbågen orsaka några skador på föremål utanför ställverket. Dessa prov säkerställer 

en hög driftsäkerhet både för luftisolerade ställverk och ställverk med brytare i gastank. Dock har ”gas”-

brytare stora krav på hanteringen under hela dess livscykel, inte minst vid avvecklingsfasen. 

4.5 Felkällor 
Felkällorna presenteras i det aktuella avsnittet och här kan man säga att även om det finns en många 

antaganden, approximationer samt felkällor i studien är det samma metod som användes för båda typerna 

av ställverk, vilket ger möjligheten att rättvist jämföra ställverken med varandra. En livscykelanalys är 

alltså en relativ metod. En av dem begränsningarna som finns med denna studie är faktumet att en 

gasbrytare innehåller 3,85 kg SF6. Det gör att studien inte kan appliceras på brytare med annan mängd gas 

utan modifikation. Till exempel går det inte att applicera resultatet från denna studie till ställverk som finns 

i anslutning med vindkraft utan att fördjupa sig mer konkret i frågan.  

 

Denna livscykelanalys är inte gjord för att användas som informationskälla för allmänheten dels på grund 

av att den inte granskas av en oberoende tredje part och dels att resultatet i den är baserad på ett antal grova 

antaganden. Ett av de viktiga antagandena är mängden gasläckage under olika livsfaser av en brytare. 

Siffrorna 1 procent under tillverkningen, 0,1 procent årligen under drift och 1 procent vid avvecklingen kan 

variera stort i verkligheten beroende på driftförhållanden, tillverkare, kvalitén, omhändertagande vid 

avveckling och så vidare. Det är viktigt att tala om att kvalitén och tillförlitligheten för denna studies 

resultat har någon form av teoretisk gräns, vilket beror på flera saker: dels har denna studie mycket generell 

karaktär, dels att mycket av informationen om materialmängden för olika ställverkskomponenter inte kunde 

fås från någon av ställverkstillverkarna och därför antogs och dels att verktyget Open LCA ger tillgång till 

endast ett fåtal fria databaser, vilka inte innehåller all information som kan behövas. Dessa tre saker 

förklaras noggrannare nedan. 

 

Det första är att finns det knappt några objekt i studien som är konkreta och har en tydlig 

verklighetskoppling. Resultatet från en livscykelanalys blir alltid bättre om den görs för en konkret produkt 

som redan är tillverkad. Då finns det en chans att gå tillbaks och se vilka material och i vilka mängder de 

användes, var de kommer ifrån och så vidare. I det aktuella projektet görs analysen på de byggnader som 

inte är byggda ännu och de antaganden som gjordes i studien inte säkert kommer att överrensstämma med 

verkligheten när det är dags att bygga. Materialen, mängderna och leverantörerna kan variera. Dessutom 

gjordes ingen djup analys av precis alla aktiviteter som genomförs vid en nybyggnation, de komponenterna 

med små massor togs inte med. Förutom det togs ingen hänsyn till några andra utrymmen i byggnader i 
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denna studie än bara ställverksutrymmet, som till exempel batterirum och kontrollrum, som ofta finns med, 

vilket kan leda till att miljöpåverkan blir helt annan. Vilken leverantör av ställverk som kommer att väljas 

vid en eventuell nybyggnation i framtiden anses ha mindre betydelse för miljöpåverkan eftersom 

luftisolerade ställverk har ungefär samma storlek på 36 kV spänningsnivå, oberoende av tillverkare. 

Dessutom använder de ungefär samma komponenter. Även ställverk med brytare i gastank har ungefär 

samma mängd gas oberoende av tillverkare, mängden gas beror snarare på spänningsnivå. 

 

Det andra är det fanns väldigt stor brist på information om massorna och ursprung av 

ställverkskomponenter. Ställverkstillverkarna valde att inte engagera sig i att svåra på frågor om deras 

produkters material, massa och ursprung. En del svarade att all den informationen inte finns samlad hos de 

och det skulle krävas en insats för att föra det och någon svarade att informationen av det slaget är 

konfidentiell. Det ledde till att mycket av det fick dels hämtas från produktkataloger och dels uppskattas 

genom att anta komponenternas storlek och densitet. 

 

Det tredje är att det skulle vara mer korrekt att också använda databaser som innehåller information om de 

Svenska förhållandena: transport, material, produktion, energi och så vidare. I denna studie användes fria 

databaser som omfattar hela Europa generellt och med det inte återspeglar den Svenska verkligheten och 

dessutom inte är helt kompleta. Dock används även här i Sverige mycket av byggnadsmaterialen från 

utlandet och även ställverken kommer från utlandet helt och hållet. 

 

Det skulle vara fel att jämföra miljöpåverkan från endast ställverken utan att ta med de byggnader som 

behöver byggas för att rymma ställverken eftersom skillnaden i byggnadernas storlek är stor och leder till 

olika miljöpåverkan. Beslutet att analysera byggnadernas påverkan på miljön stärks av det som 

presenterades i resultatet, då byggnaderna orsakade icke obetydliga utsläpp av koldioxidekvivalenter.  

Viktigt att påpeka här att även om det fanns många felkällor och antaganden i denna studie kan resultatet 

ändå användas för en jämförelse av miljöpåverkan från både typer av ställverk eftersom dessa antaganden 

gäller de båda. 

4.6 Känslighetsanalys 
Det viktigaste antagandet som gjordes i denna studie är den mängden gas som läcker ut under ställverkets 

olika livsfaser. Det antogs ett läckage på 1 procent under produktionsfasen, 0,1 procent under den 35-åriga 

driften och 1 procent under avvecklingsfasen, vilket är vid en tank på 3850 g är 38,5 g under produktionen, 

3,85 årligen under drift och 38,5 g under avvecklingen för varje av fem installerade brytare. Däremot är det 

av högst intresse hur klimatpåverkansresultatet kommer att se ut om utsläppsmängden antas bli annorlunda. 

Till exempel är det inte alls orimligt att anta att läckagemängden är 3 procent under produktionsfasen, 0,1 

procent årligen under drift och 5 procent under avvecklingen. Vid det antagandet blir miljöpåverkan från ett 

”gas”-ställverk betydligt större och utsläppsresultatet för det kan ses i Figur 13, jämför med Figur 12. Det 

ses i Figur 13 att även vid antagandet om en liten ökning av läckage ändras utsläpp från ett ”gas”-ställverk 

med över hälften av det ursprungliga resultatet.  
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Figur 13: Klimatpåverkan från ”luft” – ställverket och ”gas” – ställverket. Resultatet inkluderar bidraget 

från ställverksbyggnader och ställverksfacken. Utsläppsantagandet av SF6-gas är 3 procent under 

produktionen, 0,1 procent årligen under drift och 5 procent under avvecklingen. Kolumnen längst till höger 

visar klimatpåverkan ifall en gasbrytare med 3,85 SF6 får ett fullständigt läckage. 

Teoretiskt skulle det kunna finna utrymme för ett antagande om ett mindre läckage under drift än det 

ursprungliga 0,1 procent. Vid installationen av gasbrytare utförs ett läckage kontroll som tillåter ett läckage 

på upp till 1,00E-06 barcm
3
/s vilket motsvarar 1,892 Pa/år eller 0,0049 procent/år. Den kontrollen utförs 

enbart under några sekunder vid installationen men i teorin skulle det kunna antas vara samma under alla 

35 år som brytare är i drift. I så fall antar man att brytare läcker 1 procent under produktionsfasen, 

0,0049 procent årligen under drift och 1 procent under avvecklingsfasen. Med det antagandet blir 

klimatpåverkan från ”gas”-ställverket mindre än för ”luft”-ställverket för alla typer av byggnader, vilket ses 

i Figur 14. 

 
Figur 14: Klimatpåverkan från ”luft” – ställverket och ”gas” – ställverket. Resultatet inkluderar bidraget 

från ställverksbyggnader och ställverksfacken. Utsläppsantagandet av SF6-gas är 1 procent under 

produktionen, 0,00177 procent årligen under drift och 1 procent under avvecklingen. Kolumnen längst till 

höger visar klimatpåverkan ifall en gasbrytare med 3,85 SF6 får ett fullständigt läckage. 
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4.7 Tolkning av resultat 
På så sätt visade resultatet från miljöpåverkanbedömningen och känslighetsanalysen att skillnaden i 

utsläppen av koldioxidekvivalenter mellan de olika brytarteknikerna beror på vilka läckageantaganden som 

görs. Vid antagandet om 1;0,1;1 procent blir skillnaden i miljöpåverkan generellt liten medan med 

antagandet 3;0,1;5 procent blir miljöpåverkan från ”gas”-ställverket avsevärt större. För de båda 

antagandena är bidraget från enbart ställverksdelen för ”gas”-ställverket större än bidraget från enbart 

ställverksdelen för ”luft”-ställverket eftersom den läckta SF6-gasen orsakar en större påverkan på 

växthuseffekten även med små utsläppsmängder. Däremot är bidraget från byggnader för ett ”luft”-

ställverk större än bidraget för ”gas”-byggnader eftersom dessa byggnader är avsevärt större. Även om 

resultatet inte ger de absoluta utsläppsvärdena av koldioxid från de båda brytarteknikerna, det jämför i alla 

fall deras miljöpåverkan med varandra, vilket kan förenkla valet av ställverk vid framtida investeringar. 

5 Diskussion 
Det har varit en svår uppgift att genomföra denna livscykelanalys. Den största utmaningen var att få tag på 

bra inventeringsdata för ställverken, nämligen informationen om vilka komponenter som ingår i de olika 

ställverken, deras material, massor och ursprung. Eftersom informationen om hur de olika typerna av 

ställverksbyggnader brukar konstrueras hämtades från byggpärmarna för senast byggda befintliga ställverk 

hos Skellefteå Kraft anses det vara en relevant informationskälla. Dock är de byggnaderna som blir aktuella 

vid framtida nyinvesteringar naturligtvis inte byggda ännu, vilket medför att man i dagsläget inte vet hur en 

sådan byggnad kommer att se ut. Detta medför vissa osäkerheter kring antaganden om valet av material, 

dess mängder, leverantörer, transportsträckor mm. Ställverksbyggnaderna kommer sannolikt att innehålla 

ytterligare några rum förutom själva ställverksutrymmet som antogs i denna studie, vilket medför 

ytterligare ett osäkerhetsmoment. 

 

När det gäller miljöpåverkan är den också mycket beroende av vilka antaganden som görs, särskilt kring 

läckagemängderna av SF6. Känslighetsanalysen visade att vid antagandet om ett större läckage vid 

produktionen och avvecklingen av ställverket, vilket är inte helt orealistiskt, blir miljöpåverkan från ”gas”-

ställverket mycket större. Däremot vid antagandet att gastankarna läcker så lite gas under driften som 

uppmättes vid installationen blir resultatet helt annorlunda, nämligen att ”luft”-ställverket påverkar klimatet 

mer än ”gas”-ställverket. Eftersom läckagekontrollen utförs endast en gång under installationen och inte 

upprepas vid annat tillfälle anses det inte rimligt att kunna extrapolera några sekunders mätning på 35 år 

och tro på så litet läckage under hela brytarens livstid. Packningarna och ventilerna anses bli mindre täta 

med åren, vilket troligtvis orsakar ett större gasläckage än det som uppmättes vid installationen. 

 

Ännu ett antagande som påverkar resultatet är elmixen. I denna studie antogs en europeisk elmix vilket 

stämmer ganska bra för produktionen av ställverk. Men för ställverksbyggnader kommer mycket av 

materialen från svenska eller nordiska leverantörer vilka har en mer miljövänlig elmix.   

Alla dessa parametrar gör denna studie väldigt generell och som inte återspeglar verkligheten till 100 

procent. Dock anses resultatet ändå vara godtagbar eftersom alla antaganden gäller de båda 

ställverkstyperna samt att studien är en jämförelse till sin natur. 

 

När det gäller underhållet av ställverken så finns det fördelar med ett luftisolerat ställverk. Den typen av 

ställverk ger möjligheten att göra fysiska kontroller av olika parametrar i brytare, vilket hjälper att upptäcka 

eventuella fel i tid och med det minimera risker för ett haveri. Gasbrytare saknar den möjligheten och 

därför är haveririsken större för en sådan brytare. Dessutom finns det en haveririsk vid ett större gasläckage 

då isoleringen av faserna i gasbehållaren minskar kraftigt. 

 

Ett miljövänligt alternativ till SF6 finns idag implementerat i Schweiziskt elnätsystem. Ingenjörerna på 

ABB kallar det för ett riktigt genombrott och förutspår att SF6-gas kommer sannolikt att ersättas med den 

nya klimatneutrala gasen. Det faktumet väcker naturligtvis ett stort intresse och behöver undersökas mer på 

en professionell nivå. När de befintliga ”gas”-ställverken kommer att avvecklas i framtiden kommer 

sannolikt den senaste tekniken med fluorketon att vara ett bra alternativ att använda i de gamla befintliga 

byggnader anpassade för ”gas”-ställverken från början, eftersom ställverk med fluoroketon är av samma 

storlek som ställverk med SF6. Beroende på när Skellefteå Kraft planerar att göra nyinvesteringar i nya 

ställverk kommer kanske den nya miljövänliga tekniken att vara mer utbrett i världen och man väljer att 

satsa på den. Men även nu går det att kontakta ABB och be dem om mer information om det alternativet.  
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6 Slutsatser 
Resultatet visade att med de givna antagandena är miljöpåverkan i form av koldioxidutsläppen för de båda 

brytarteknikerna är ungefär samma. När det gäller SF6-gasen så sker det små läckage under hela 

brytarlivslängden och troligtvis är de antagandena som gjordes i denna studie underskattade. Här följer de 

viktigaste slutsatserna i punktform. 

 

 På grund av studien generella karaktären ger resultatet enbart en översiktlig bild av miljöpåverkan 

 Antagandena för byggnaderna och ställverken grova men jämlika 

 Miljöpåverkan beror på antagandet om läckaget 

 Antagandet om 1 procent gasläckage under produktion, 0,1 procent årligen vid drift och 1 procent 

vid avvecklingen anses vara rimligt men troligtvis är underskattad 

 Det finns alltid en risk för stora gasutsläpp, vilket leder till stor miljöpåverkan, dock är den risken 

väldigt liten 

 Möjligheten till funktionskontroller finns för luftisolerade ställverk men inte för ”gas”-ställverk 

 Miljövänliga och riskfria alternativ för SF6 finns 

 

Som en rekommendation till Skellefteå Kraft kan nämnas att det är mer fördelaktigt ur säkerhetssynpunkt 

att använda luftisolerade ställverk. När det gäller miljö finns det inte någon fara med att använda gasbrytare 

så länge de sköts och hanteras professionellt. Men Skellefteå Kraft bör ställa större krav på de företagen 

som tar hand om deras gamla gasbrytare så att inte de står på lager i flera år innan de töms på gas.  
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