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Life cycle assessment of peat and granular sulphur: a 
comparative analysis of two products, which product 
generates the least greenhouse gas emissions? 
 
Johan Reinklou 
 
Abstract 
 
The purpose of this report was to investigate which of the two products peat and granular 
sulphur that generates the least greenhouse gas emissions. The study was performed by 
doing a comparative Life Cycle Assessment (LCA) on the two different products. To perform 
the LCA, a standard from the Swedish Standards Institute was used. Data to put into the 
calculation was obtained from both Umeå Energi, their contractors and different internet-
sources. The data was then multiplied with specific emission factors to get the total emission 
of greenhouse gases, expressed as carbon dioxide equivalents. Since peat is considered both a 
fossil energy source and a renewable energy source two calculations were made in the case of 
peat production. Results showed that granular sulphur generated the least emissions (23.0), 
peat classified as a renewable energy source second most emissions (71.5) and peat classified 
as a fossil energy source by far the most emissions (978.2). The conclusion to be made by this 
study is that if only the emission of greenhouse gases are important when choosing a product, 
granular sulphur should be used. 
  
Key words: peat, greenhouse gases, LCA, sulphur. 
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1 Inledning 
 
I slutet av år 2015 samlades världens ledare för ett knappt två veckor långt möte i Paris. 
Syftet var att under mötet, som var det tjugoförsta under FN:s klimatkonvention, enas om ett 
nytt globalt klimatavtal som ska komma att gälla från år 2020 (FN 2015). Avtalet, som kom 
till under den knappt två veckor långa förhandlingen, är rättsligt bindande och säger att den 
globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader (FN 2015). Det fastställdes även att 
en ökning under 1,5 grader är att eftersträva. För att lyckas med detta måste samtliga länder, 
fattiga som rika, stora som små, hjälpas åt att minska sina utsläpp av växthusgaser (FN 
2015). Även företag och privatpersoner som på ett eller annat sätt bidrar till utsläpp av 
växthusgaser måste bidra för att lyckas nå målet som sattes i Paris. 
 
De svenska miljömålen består av 16 mål plus ett generationsmål, fastställda av riksdagen. 
Målen ska ange riktningen mot det tillstånd i den svenska miljön som vi bör arbeta mot 
(Naturvårdsverket 2012). Brytningen av torv och produktion av granulärt svavel kan båda 
kopplas till flera miljömål. Tre stycken miljömål pekas ut i Naturvårdsverkets vägledning 
(2014) om torvtäkter: myllrande våtmarker, ett rikt djur- och växtliv och begränsad 
klimatpåverkan. De två förstnämnda ska beaktas vid prövning av torvtäkter 
(Naturvårdsverket 2014). Det tredje, och kanske viktigaste, är målet om begränsad 
klimatpåverkan. Det innebär att vi måste släppa ut mindre växthusgaser i atmosfären för att 
kunna stabilisera växthuseffekten på en nivå som inte är farlig (Naturvårdsverket 2012). 
Både produktion av torv och svavel får anses beröras av detta mål då båda processerna för att 
ta fram produkterna kräver energi som genererar växthusgaser samt att förbränning av torv 
kommer att ge stora utsläpp av växthusgaser. Detta arbete kommer att fokusera på just detta 
miljömål och hur konsumenten, i detta fall Umeå Energi, ska kunna göra ett så bra val för 
miljön som möjligt. 
 
Umeå Energi har, som en av de parter som påverkar klimatet, beslutat att till år 2018 vara 
helt klimatneutrala (Umeå Energi, 2016 a). Det innebär att inga nettoutsläpp av växthusgaser 
ska ske. För att lyckas med det krävs två grundläggande principer, dels att minska sina 
utsläpp av växthusgaser och dels att klimatkompensera för de utsläpp som sker (Umeå 
Energi, 2016 a). Klimatkompenseringen sker enligt den vedertagna “Gold standard” för 
klimatkompensering, en standard framtagen av bland annat WHO och senare godkänd av FN 
(Umeå Energi, 2016 a). 
 
Ett steg i Umeå Energis vision om att bli klimatneutrala till år 2018 är att, förutom att 
klimatkompensera, se över vad som förbränns i deras kraftvärmeverk och om det finns något 
substitut till det som används i dagsläget (Benckert, muntl.). Detta krav finns inskrivet i de 
allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel femte paragrafen. Där framgår att 
verksamhetsutövare ska hushålla med energi samt välja förnybara energikällor i första hand 
(SFS 1998:808). Den här rapporten kommer att fokusera på att försöka bestämma vilken av 
produkterna torv och granulärt svavel, vilka båda idag används vid fjärrvärmeproduktion, 
som har minst utsläpp av växthusgaser i sin livscykel. På något sätt måste en produkt 
användas som additiv (tillsats) för att få in svavel i förbränningen, vilket minskar risken för 
korrosion (Naturvårdsverket 2005), men målet är att använda det som har minst 
klimatpåverkan. 
 
1.1 Syfte  
Syftet med detta arbete är att genomföra en livscykelanalys på två olika produkter och genom 
detta fastställa vilken av dessa som genererar minst växthusgasutsläpp. De produkter som 
ska undersökas är torv respektive granulärt svavel. Det kommer även att diskuteras huruvida 
dessa produkter är de mest försvarbara ur en klimatsynpunkt och om det finns andra 
lösningar, alternativt något sätt att göra produktionen och transporten mer klimatsmart. 
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1.2 Frågeställningar 
Frågeställningarna som ska besvaras är: 

• Vilken av de två produkterna torv respektive granulärt svavel genererar minst 
växthusgasutsläpp under sin livscykel? 

• Hur mycket kan Umeå Energi sänka sina växthusgasutsläpp vid ett byte av produkt? 
• Finns det andra produkter/additiv som går att använda i Umeå Energis produktion 

med samma syfte? 
• Vilka andra faktorer kan vara aktuella vid en bedömning av produkterna ur ett 

miljöperspektiv? 
 
 
2 Bakgrund 
 
2.1 Dåvas kraftvärmeverk 
Cirka 9 km nordost om Umeå stad ligger Dåva Kraftvärmeverk. Dåva ägs och drivs av Umeå 
Energi. Vid anläggningen i Umeå finns två stycken kraftvärmeverk för fjärrvärmeproduktion, 
Dåva 1 och Dåva 2 (Umeå Energi, 2016 b). I Dåva 1 eldas främst hushålls- och 
verksamhetsavfall. Dåva 1 började användas år 2000 och 10 år senare, för att möta en ökad 
efterfrågan på fjärrvärme hos sina kunder i Umeå startades Dåva 2. I Dåva 2 eldas 
biobränslen (avverkningsrester, flis och bark), torv samt en liten mängd olja i en 
fluidbäddpanna för att skapa fjärrvärme och el som sedan distribueras till Umeå med 
omnejd. I och med införandet av ett kraftvärmeverk som drivs av biobränslen kunde Umeå 
Energi minska sin klimatpåverkan (Umeå Energi, 2016 b). 
 
Umeå Energi har tagit ett beslut om att försöka bli helt klimatneutrala till 2018 och därför 
börjat se över sin produktion, både av el och fjärrvärme, för att på det sättet kunna minska 
sina utsläpp av växthusgaser (Benckert muntl.). Ett av stegen för att kunna bli klimatneutrala 
är att sträva mot en övergång till förnybar energiproduktion. I och med detta kom frågan om 
förbränning av torv i Dåva 2 upp (Benckert muntl.). Torv bedöms av vissa som förnybart och 
vissa som ett fossilt bränsle vilket aktualiserade frågan. Anledningen till att torv används vid 
förbränningen är att torv innehåller svavel som kan minska korrosion i förbränningselement 
inne i pannan. Korrosionen undviks genom att halten kalium, klor och andra alkalimetaller 
minskar, vilka annars skulle kunna framkalla korrosion i pannan (Burvall och Öhman 2006). 
Alternativet till att använda torv anses vara att använda granulärt svavel, för att fortfarande 
kunna tillgodogöra sig de goda effekterna av svavlet, utan att behöva bryta torv (Benckert 
muntl.). 
 
2.2 Torv 
Mycket har hänt i bedömningen av torv som en energikälla. Under drygt 100 år har torv 
förekommit som en produkt i det svenska samhället (Naturvårdsverket 2014). Till en början 
mest i ladugårdar som strötorv för att senare betraktas mer och mer som ett bränsle. Under 
1960-talet bröts endast lite torv för att i början av 1980-talet åter komma på tal 
(Naturvårdsverket 2014). Efter oljekrisen på 1970-talet började världen se sig om efter andra 
potentiella energikällor och i ett riksdagsprotokoll från 1981 argumenteras för att torven så 
snart som möjligt måste ersätta oljan (Protokoll 1981/82:48). Mycket har hänt sedan dess 
och idag har både regeringen (2008) och Naturvårdsverket (2014) uttalat sig om att brytning 
av torv måste minska även om Naturvårdsverket väljer en hårdare linje och säger att 
torvutvinning inte bör få fortsätta om miljömålet om begränsad klimatpåverkan ska nås 
(Regeringens proposition 2008/09:163) (Naturvårdsverket 2014). Att torv inte anses vara 
långsiktigt hållbart beror på att förbränning av torv anses motverka flera av miljömålen, till 
exempel “begränsad klimatpåverkan” och “myllrande våtmarker” (Naturvårdsverket 2014). 
Andra argumenterar för att torv är en förnyelsebar källa till energi och att mer torv bildas än 
vad som bryts. De anser att torv i sin nybildningshastighet mer liknar förnyelsebara bränslen 
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än fossila bränslen, och att torvens grundproblem mer ligger i biotopförstöring (Jernelöv och 
Jernelöv 2000). Det är alltså inte helt klarlagt hur torv ska klassas och det är en fråga som 
fortfarande diskuteras. För att få med båda aspekterna kommer inom detta arbete två 
beräkningar på torv göras. En som beräknar utsläppen enligt teorin att torv är förnybart och 
då räknas utsläpp från produktion och transport med, samt en som beräknar utsläppen enligt 
att torv är fossilt och då tas också utsläpp från förbränning samt undvikta emissioner vid 
brytning med. Undvikta emissioner räknas med då orörd, dikad torv släpper ut växthusgaser 
och brytningen av torv gör då att utsläppen undviks (Profu 2013). 
 
2.3 Granulärt svavel 
Svavel är ett av de allra vanligaste grundämnena och nödvändigt för allt liv på jorden. Idag är 
svavel en vida använd produkt inom bland annat jordbruket, som är den enskilt största 
användaren, eller som i detta fall vid fjärrvärmeproduktion (Elding och Bengtsson 2016). I 
delar av världen förekommer svavel rikligt i berggrunden och då kan brytning bli aktuellt. En 
vanlig metod för att utvinna svavel ur svavelhaltig kalksten är Fraschmetoden. 
Fraschmetoden går ut på att hett vatten (160°) pumpas ner i marken, varpå svavlet smälter. 
Därefter pumpas svavlet upp till ytan där det får bilda svavelgranulater/granulärt svavel. 
Svavlet är därefter redo att användas (Elding och Bengtsson 2016). Fraschmetoden är den 
metod som används för att producera svavel till Umeå Energis anläggning. Brytning och 
produktion sker i Polen för att sedan transporteras till Umeå (Danielsson, muntl.). 
 
2.4 Tidigare studier 
Flera studier på torvens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv har genomförts tidigare. 
Ett exempel är en studie som genomfördes av ett finskt forskningsteam som jämförde torv 
från 3 olika typer av myrmark för att på så sätt kunna fastställa var i produktionskedjan 
torven påverkar klimatet mest (Grönroos et al. 2013). Resultatet som de kom fram till var att 
många faktorer spelar in i hur utsläppsbilden ser ut. Vilka avgränsningar som görs och i 
vilket tidsspann torven ska beräknas inom lyftes fram som stora påverkande faktorer. 
Resultatet talade dock tydligt för att förbränning av torven står för den allra största 
klimatpåverkan (Grönroos et al. 2013). Det resultatet styrks av andra liknande studier som 
gjorts (Murphy et al. 2015) (Kirkinen et al. 2007). Gemensamt för alla tre studier är förutom 
att förbränningen står för den största delen av växthusgasutsläppen, att variationen är stor 
beroende på vilken sorts myr torven kommer ifrån och vilka avgränsningar som görs i 
studien. 
 
Endast en tidigare studie på granulärt svavels klimatpåverkan har gått att hitta (Stockholm 
Vatten 2004). Siffror från den rapporten har använts vid beräkning av det granulära svavlets 
växthusgasutsläpp i resultatet. 
 
 
3 Material och metod 
 
3.1 Litteratursökning 
För inledning, bakgrund, resultatet och diskussion genomfördes en litteraturstudie för att få 
uppgifter om tidigare studier gjorda på området samt grundläggande fakta i ämnet. 
Litteratur kommer både från vetenskapliga artiklar, rapporter från myndigheter och regering 
samt betrodda hemsidor på internet. Källa för de vetenskapliga artiklarna är artikeldatabasen 
Web Of Science. Övriga källor har hittats genom Google-sökningar. 
 
Sökord som användes var peat, greenhouse gases, Life Cycle Assessment (LCA), sulphur. 
 
3.2 Datainsamling 
Umeå Energi kräver att anlitade entreprenörer årsvis redovisar sina växthusgasutsläpp vid 
leverans till dem. Dessa värden samlades in från Umeå Energis databas, alternativt direkt 
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från entreprenören. För beräkning av växthusgasutsläpp från transport av granulärt svavel 
samlades värden in från Jakokem AB, som har levererat det granulära svavlet till 
kraftvärmeverket. Data från växthusgasutsläpp som uppkommit vid förbränning kommer 
från Umeå Energi. Vid insamling av data från den polske producenten av granulärt svavel 
fanns inga värden att hitta varför värden istället har tagits från en rapport skriven av 
Stockholm Vatten i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola (Stockholm Vatten, 2004). 
De presenterar värden från en annan polsk leverantör av svavel vilket var de enda värdena 
som gick att finna. 
 
3.3 Platsbesök 
För att få en bild av hur inleverans och dosering av granulärt svavel och torv går till har ett 
studiebesök genomförts vid Umeå Energis anläggning Dåva 2 tillsammans med personal som 
arbetar vid anläggningen. 
 
3.4 LCA-metod 
LCA kan användas i flera olika syften. Att undersöka möjligheter till förbättring av 
miljöprestandan av en produkt, att informera beslutsfattare eller att använda i sin 
marknadsföring vid ett miljöuttalande är olika anledningar till att en LCA genomförs. Det 
sistnämnda är det som är aktuellt i detta fall och anledningen till att en LCA genomfördes. 
Vid en LCA är det viktigt att avgränsa det som undersöks för att effektivt kunna jobba mot de 
frågeställningar som ställts upp. För att genomföra en LCA användes de svenska 
standarderna SS-EN ISO 14040:2006 samt SS-EN ISO 14044:2006. SS-EN ISO 14040:2006 
beskriver principer och struktur för en livscykelanalys samt de fyra faserna i en 
livscykelanalys ingående. SS-EN ISO 14044:2006 innehåller mer specifika krav och 
vägledning för hur en livscykelanalys ska genomföras. Båda dessa standarder behövs för att 
genomföra en livscykelanalys enligt denna ISO-standard. En livscykelanalys delas in i fyra 
steg som presenteras generellt nedan. Resultatet är uppbyggt utifrån dessa steg. 
 
3.4.1 Definition av mål och omfattning 
Ett tydligt mål och syfte med studien presenteras. Syftet ska beskriva vad och hur resultaten i 
slutändan ska användas. Här definieras hur omfattande studien kommer att bli och ställer 
upp ramar för det fortsatta arbetet. Viktigt är att begränsa sig för att arbetet ska styras mot 
det mål som är uppsatt. Här presenteras studiens funktionella enhet, antaganden som gjorts 
och vilka avgränsningar som bestämts. De uppsatta systemgränserna avgör hur det fortsatta 
arbetet läggs upp. 
 
3.4.2 Inventeringsanalys 
Under inventeringsanalysen samlas data och information in. Endast data och information 
som är relevant för att uppnå målet med undersökningen insamlas. Viktigt är att de 
kategorier för data som samlas in motiveras i mål och omfattning och att fokus läggs på de 
kategorier som enligt uppsatt mål får anses som viktiga. 
 
3.4.3 Miljöpåverkansbedömning 
Miljöpåverkansbedömningen genomförs när de relevanta värdena är insamlade. Därefter 
görs en bedömning utifrån de insamlade värdena i tre delar: klassificering, karakterisering 
och viktning. Vid klassificering klassas värdena efter vilken miljöeffekt den kan tänkas ha. 
Exempel på det är försurning, växthuseffekt och övergödning. I denna rapport är det dock 
endast påverkan på växthuseffekten som beräknas varför detta steg inte beskrivs i resultatet. 
Vid karakterisering multipliceras värdena med en karakteriseringsfaktor. Ett exempel på det 
är koldioxidekvivalenter som används för att beräkna påverkan av samtliga emitterade 
växthusgaser tillsammans. Nästa steg i bedömningen är valfritt och kallas för viktning. Vid 
viktning värderas resultaten baserat på till exempel politiska målsättningar. Eftersom det är 
en subjektiv bedömning används detta steg inte alltid. 
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3.4.4 Livscykeltolkning 
Det sista steget i en LCA är livscykeltolkningen. Både resultaten från inventeringsanalysen 
och miljöpåverkansbedömningen utvärderas. Dessa två kopplas mot det mål och omfattning 
som studien bygger på och målet bör vara att få en rättvisande och lättförståelig presentation 
av resultaten. 
 
3.5 Emissionsberäkningar 
De värden som samlades in har varit i form av förbrukad mängd drivmedel och i vissa fall 
kompletta utsläppsmängder från förbränning samt beräknade värden för 
emissionsminskningar. För att omvandla dessa värden till utsläpp i form av 
koldioxidekvivalenter har Miljöfaktaboken 2011 använts. Den är skriven av Energiforsk och 
räknar in både produktion, transport och förbränning av bränslet i sina emissionsfaktorer 
(Miljöfaktaboken 2011). Där värden inte funnits i Miljöfaktaboken har andra betrodda källor 
använts. För tydlighetens skull har samtliga värden innan de satts in i tabeller räknats om till 
samma enhet, kilogram (kg) och megawattimmar (MWh). Resultatvärdena har avrundats till 
en eller två decimaler. 
 
 
4 Resultat 
 
4.1 Mål och omfattning 
Alternativen som presenteras nedan bedöms utifrån mängden genererade 
koldioxidekvivalenter vid transport och produktion och i ett fall förbränning samt undvikta 
emissioner. Hänsyn till övrig eventuell miljöpåverkan kommer främst att tas upp i kapitlet 
diskussion. 
 
4.1.1 Funktionell enhet 
De två alternativa produkterna jämförs mot en funktionell enhet. Den funktionella enheten 
som används i detta arbete är att jämföra utsläppet av växthusgaser i form av utsläpp 
mängden koldioxidekvivalenter mot mängden svavel. Detta anges i enheten kg 
koldioxidekvivalenter per kg svavel. 
 
4.1.2 Antaganden 

• Det antas att samma mängd svavel tillsätts till förbränningsanläggningen oavsett om 
den ingående produkten är granulärt svavel eller torv. Detta förutsätter en kalibrerad 
doseringsanläggning för svavel samt känd mängd svavel i de ingående produkterna. 

• Torven tillsätts i dagsläget med 5 vikt% i förbränningen. Då endast en ytterst liten del 
av torven består av svavel antogs att om torven helt ersätts med granulärt svavel 
måste förbränning av annat bränsle (främst biobränsle) öka med 5 vikt%. Detta togs 
med i beräkningarna kring granulärt svavel. 

• Vid beräkning av extra förbränning av bränsle vid enbart svavel-tillsats medräknades 
inte växthusgasutsläppen vid förbränning av biobränsle då det är förnybart och 
därmed inte har något nettoutsläpp av växthusgaser (Naturskyddsföreningen 2014). 
Enbart transport och produktion av biobränslet samt förbränning av den del olja som 
förbränns i anläggningen medräknades. 

• Vid beräkning av mängden svavel i torv användes Umeå Energis egna angivna mängd 
på 0,22 % torrvikt, alternativt 0,00132 kg svavel/kg torv (vid 60% fukthalt). 

• Vid beräkning av växthusgasutsläpp från använd mängd diesel användes data från 
samma sorts diesel (med 5 % rapsmetylester (RME)) i Miljöfaktaboken för samtliga 
transporter där vilken sorts diesel som använts inte var preciserat (Miljöfaktaboken 
2011). 

• När de undvikta emissionerna vid torvbrytning beräknades användes en rapport som 
Profu genomfört åt Umeå Energi (Profu 2013). Ett medelvärde av deras beräkningar 
på undvikta emissioner användes. 
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4.1.3 Avgränsningar 
• Beräkningarna av hur stora växthusgasutsläpp som sker vid transport begränsades till 

transport till förbränningsanläggningen. 
• Transport av personal till och från respektive arbetsplats samt till exempel 

uppvärmning av fikarum är inte medräknat. 
• Transport av svavel inom Polen har inte tagits med då osäkerhet råder om avstånd 

inom landet. 
• Beräkningen av hur ett “nollalternativ” (om myren inte hade blivit dikad) beräknades 

inte. Myren dikades för länge sedan, i ett delvis annat syfte, och en beräkning på hur 
den myren skulle ha fungerat som kolsänka skulle innehålla många osäkerheter och 
potentiella felkällor. 

• Beräkning av ett eventuellt efterbehandlingsalternativ av torvtäkten har inte 
beräknats. Detta för att det i dagsläget inte är klarlagt hur ett sådant skulle se ut samt 
för att det får anses innehålla för många potentiella felkällor. 

• Verkningsgrad på motorerna/förbränningsanläggningarna i vilka bränslet förbränns 
har inte räknats med. 

• När inte specifika värden för de aktuella växthusgasutsläppen har funnits att tillgå har 
generella värden från Miljöfaktaboken använts. 

 
4.2 Inventeringsanalys 
Nedan presenteras värdena som insamlades under arbetets gång, indelade efter de olika 
beräkningsalternativen. 
 
4.2.1 Alternativ 1, torv förnybart 
Tabell 1. Transport av torv till Umeå Energi 
 liter diesel kg produkt 

Summa 10 728 7 134 000 

 
Tabell 1 anger värden för mängden använd diesel vid transport samt mängden transporterad 
torv till Dåva 2. Värdena är sammanlagda värden för år 2015, insamlat från entreprenören 
som sköter transporten. 
 
Tabell 2. Produktion av torv på Basarmyran 
 liter diesel mᶟ produkt kg produkt 

Summa 244 801 23 138 7 636 000 

 
Tabell 2 anger värden för mängden använd diesel vid produktion/brytning av torv på 
Basarmyran. Värdena är sammanlagda värden för år 2015, insamlat från entreprenören som 
sköter produktionen. 
 
4.2.2 Alternativ 2, torv fossilt 
Förutom växthusgasutsläppen från produktion och transport av torven medtogs i denna 
beräkning även växthusgasutsläpp från förbränning av torv samt undvikta emissioner vid 
brytning. 
 
Tabell 3. Förbränning av torv vid Dåva 2 
 kg produkt energiinnehåll, MWh 

Summa 8 476 000 29 613 
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Som tabell 4 visar genererades 29 613 MWh energi vid förbränning av 8 476 000 kg torv vid 
Dåva 2. Siffrorna är från 2015 års förbränning. 
 
Beräkningen av de undvikta emissionerna vid brytning av torv är tagna från en rapport 
sammanställd av Profu på uppdrag av Umeå Energi. Det genomsnittliga värdet var 54 kg 
koldioxidekvivalenter i undvikta växthusgasutsläpp per MWh (Profu 2013). 
 
4.2.3 Alternativ 3, granulärt svavel 
Tabell 4. Transport av granulärt svavel till Umeå Energi 
 liter diesel kg produkt 

Summa 492 36 000 
 
Tabell 3 anger värden för mängden använd diesel vid transport inom Sverige (Åhus-Umeå), 
till Umeå Energi, samt transporterad mängd granulärt svavel. Värdena gäller senaste 
transporten som genomfördes 2016 och är insamlat från leverantören av svavel. 
 
Vid produktion/brytning av granulärt svavel användes värden från en rapport skriven i 
samarbete mellan Stockholm Vatten och Chalmers Tekniska Högskola (Stockholm Vatten 
2004) där de refererar till en rapport skriven av Greschik et al. (1998) vid namn “Produktion 
av dikalciumfosfat”. Där angavs att 0,00054 MWh energi från kolkraftsel behövs för 
produktion av 1 kg svavel. 
 
Vid förbränning av granulärt svavel som svavelkälla istället för torv gjordes en 
kompenserande beräkning på 5 vikt% ökad bränsleåtgång. Vid Dåva 2 används till största del 
biobränslen, vilka antas ha noll nettoutsläpp av växthusgaser vid förbränning, men även en 
del olja. Beräkning av produktion och transport av olja och biobränslen samt förbränning av 
oljan genomfördes. 
 
5 vikt% ökning av bränslemängden till Dåva 2 skulle innebära att 376 MWh extra kommer att 
komma från olja och 29 237 MWh från biobränsle. Detta baserat på totala siffror från 
förbränning 2015. 
 
4.3 Miljöpåverkansbedömning 
Nedan beräknas växthusgasutsläppen för de olika alternativen utifrån den funktionella 
enheten. 
 
4.3.1 Alternativ 1, torv förnybart 
Vid transport av torv till Dåva 2 under 2015 förbrukades totalt 10 728 liter diesel. 1 liter diesel 
genererar enligt Miljöfaktaboken 2,816 kg koldioxidekvivalenter (Miljöfaktaboken 2011) 
vilket ger ett totalt utsläpp på 30 210 kg koldioxidekvivalenter. För att beräkna mängden 
växthusgasutsläpp per kg svavel måste först svavelmängden beräknas. 7 134 000 kg torv 
transporterades och då torven i snitt innehåller 0,00132 kg svavel per kg torv resulterar det i 
cirka 9 400 kg transporterad svavel. Uttryckt i kg koldioxidekvivalenter per kg svavel blir då 
resultatet för transporten: 
 
3,2 kg koldioxidekvivalenter/kg svavel 
 
Vid produktion av torv vid Basarmyran förbrukades år 2015, 244 801 liter diesel för 
produktion av 23 138 m3 torv. Förutsatt att 1 m3 torv väger 330 kg (Jernkontoret, 2016) blir 
produktionen 7 636 000 kg. 1 liter diesel genererar 2,816 kg koldioxidekvivalenter 
(Miljöfaktaboken 2011) vilket ger ett totalt utsläpp på 689 360 kg koldioxidekvivalenter. 7 
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636 000 kg torv ger en total mängd svavel på 10 100 kg. Uttryckt i kg koldioxidekvivalenter 
per kg svavel blir då resultatet för produktionen: 
 
68,3 kg koldioxidekvivalenter/kg svavel 
 
4.3.2 Alternativ 2, torv fossilt 
Förutom beräkningen av hur mycket växthusgasutsläpp torven genererar vid produktion och 
transport genomfördes i detta avsnitt en beräkning av hur mycket växthusgasutsläpp som 
sker vid förbränning av torv samt undvikta emissioner vid brytning av torv. 
 
År 2015 brändes i Dåva 2, 8 476 000 kg torv vilket motsvarar 29 613 MWh energi. 
Multiplicerat med sin emissionsfaktor på 385,2 (Miljöfaktaboken 2011) blir det totala 
utsläppet 11 406 928 kg koldioxidekvivalenter. 8 476 000 kg torv motsvarar 11 188 kg svavel. 
Uttryckt i kg koldioxidekvivalenter per kg svavel bli det: 
 
1 019,6 kg koldioxidekvivalenter/kg svavel 
 
2015 bröts torv motsvarande 26 678 MWh vid Basarmyran. Enligt Profus beräkningar 
undveks i snitt utsläpp av 54 kg koldioxidekvivalenter per MWh bruten torv (Profu 2013). 54 
multiplicerat med 26 678 blir 1 440 612 kg koldioxidekvivalenter. Beräknat på mängden 
svavel som den brutna torven innehöll (10 100 kg) blir det uttryckt i kg koldioxidekvivalenter 
per kg svavel: 
 
112,9 kg koldioxidekvivalenter/kg svavel (Negativt värde) 
 
4.3.3 Alternativ 3, granulärt svavel 
Vid transport av granulärt svavel till Dåva 2 angavs att 492 liter diesel förbrukades för att 
transportera 36 000 kg produkt. Beräkningen från entreprenören angav att detta genererade 
1 422 kg koldioxidekvivalenter (Jakokem AB 2016) vilket ger ett snitt på 0,0395 kg 
koldioxidekvivalenter per kg produkt. Uttryckt i kg koldioxidekvivalenter per kg svavel blir 
resultatet för transporten: 
 
0,0395 kg koldioxidekvivalenter/kg svavel 
 
Produktionen av svavel kräver 0,00054 MWh kolkraftsel per kg svavel (Stockholm Vatten 
2004). Enligt en livscykelanalys genomförd av Vattenfall (2012) genererar kolkraft 781 kg 
koldioxidekvivalenter per MWh (Vattenfall, 2012). De faktorerna multiplicerade med 
varandra ger resultatet 0,42. Uttryckt i kg koldioxidekvivalenter per kg svavel blir det: 
 
0,42 kg koldioxidekvivalenter/kg svavel 
 
2015 brändes torv motsvarande 29 613 MWh i Dåva 2. Skulle detta ersättas med olja och 
biobränslen med en lika stor fördelning som det som brändes 2015 skulle biobränsle behöva 
tillsättas med motsvarande 29 237 MWh och olja med 376 MWh. Till den mängden 
biobränsle skulle 13 913 kg svavel behöva tillsättas (0,47587 kg svavel/MWh torv). Olja 
genererar vid förbränning 268,2 kg koldioxidekvivalenter per MWh (Miljöfaktaboken 2011) 
vilket resulterar i 100 843 kg koldioxidekvivalenter. Uttryckt i kg koldioxidekvivalenter per 
kg svavel blir det: 
 
7,2 kg koldioxidekvivalenter/kg svavel 
 
Produktion och transport av de 29 237 MWh biobränsle som skulle behöva tillsättas skulle 
generera 204 659 kg koldioxidekvivalenter då 1 MWh motsvarar 7 kg koldioxidekvivalenter 
(Miljöfaktaboken 2011). Uttryckt i kg koldioxidekvivalenter per kg svavel blir det: 
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14,7 kg koldioxidekvivalenter/kg svavel 
 
Produktion och transport av de 376 MWh olja som skulle behöva tillsättas skulle generera 7 
896 kg koldioxidekvivalenter då 1 MWh motsvarar 21 kg koldioxidekvivalenter 
(Miljöfaktaboken 2011). Uttryckt i kg koldioxidekvivalenter per kg svavel blir det: 
 
0,6 kg koldioxidekvivalenter/kg svavel 
 
4.4 Livscykeltolkning 
I detta kapitel presenteras de olika alternativens totala klimatpåverkan samt en inledande 
diskussion om total miljöpåverkan. 
 
4.4.1 Alternativ 1, torv förnybart 
Vid beräkning av torv som en förnybar energikälla adderades utsläpp från transport samt 
produktion vilket gav resultatet: 
 
3,2 + 68,3 = 71,5 kg koldioxidekvivalenter/kg svavel 
 
4.4.2 Alternativ 2, torv fossilt 
Vid beräkning av torv som en fossil energikälla adderades utsläpp från transport, produktion 
och förbränning. Undvikta utsläpp i samband med brytning subtraheras vilket gav resultatet: 
 
3,2 + 68,3 + 1 019,6 - 112,9 = 978,2 kg koldioxidekvivalenter/kg svavel 
 
4.4.3 Alternativ 3, granulärt svavel 
Vid beräkning av granulärt svavel som bränsleadditiv adderades utsläpp från produktion, 
transport, förbränning av ökad mängd olja samt produktion och transport av ökad mängd 
olja och biobränsle. Det gav resultatet: 
 
0,0395 + 0,42 + 7,2 + 14,7 + 0,6 = 23,0 kg koldioxidekvivalenter/kg svavel 
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4.4.4 Jämförande tolkning 

 
Figur 1. Totala utsläpp för de tre alternativen uttryckt i kg koldioxidekvivalenter per kg svavel. 
 
Som figur 1 visar genererar torv räknat som en fossil energikälla det största 
växthusgasutsläppet (978). Torv klassad som en förnybar energikälla genererar näst mest 
(72) och granulärt svavel ger minst växthusgasutsläpp (23). 
 
Utöver de faktiska siffrorna på hur mycket koldioxidekvivalenter som genererades är det 
många andra faktorer som spelar in i en total miljöbedömning av produkterna. Oavsett om 
torv klassas som förnybart eller fossilt kommer torvbrytningen att ge negativa miljöeffekter i 
närområdet. Förutom klimataspekterna finns viss risk för att torvtäkten kommer att bidra till 
övergödning, försurning, biotopförstöring och buller (Naturvårdsverket 2014). När svavel ska 
brytas måste för denna metod en gruva anläggas, något som kommer att påverka landskapet 
(Sveriges geologiska undersökning, 2016). Risk för utsläpp av miljöskadliga ämnen till luft 
och vatten, buller samt att gruvavfallet måste tas om hand är negativa miljöeffekter vid 
gruvdrift (Sveriges geologiska undersökning, 2016). 
 
4.5 Alternativa additiv 
Att använda torv eller granulärt svavel behöver inte vara de enda alternativen för att 
tillgodogöra sig svavlets positiva effekter. I ett storskaligt försök av forskare vid Umeå 
universitet, som resulterade i en rapport som publicerades 2015, undersöktes om återvunna 
gipsskivor går att använda som bränsleadditiv i en fluidbäddpanna. Den studien indikerade 
att gamla gipsskivor skulle kunna vara ett alternativ till torv och granulärt svavel (Piotrowska 
et al. 2015). 
 
Även försök där svavel har cirkulerats i en avfallsförbränningsanläggning har genomförts. 
Svavlet återtogs från rökgaserna och cirkulerades tillbaka till pannan vilket minskade 
korrosionen kraftigt, vilket indikerar att detta kan vara ett alternativ (Andersson et al. 2010). 
 
Ett annat alternativ som finns att köpa på marknaden är Vattenfalls svavelbaserade produkt 
ChlorOut. ChlorOut ska enligt Vattenfall kunna ersätta svavel som tillsats i biobränslepannor 
och minska korrosionen som uppstår vid förbränning av biobränsle (Vattenfall, 2002). 
 
4.6 Minskning av utsläpp 
Som figur 1 visar genererar granulärt svavel mindre utsläpp av växthusgaser än torv, oavsett 
om det klassas som förnybart eller fossilt. Detta medför att ett byte av produkt skulle 
innebära en minskning av växthusgasutsläppen från verksamheten. Vid en beräkning av 
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mängden svavel som behöver tillsättas användes 2015 års siffror på mängden använd 
biobränsle(210 803 000 kg). Till det tillsattes 5 vikt% torv med en svavelhalt på 0,00132 
kg/kg torv. Det ger ett svavelbehov på cirka 13 913 kg per år. Används sedan värdena från 
figur 1 blir den potentiella utsläppsminskningen på 675 ton per år vid övergång från torv som 
klassas som förnybart till svavel och 13 290 ton per år vid övergång från torv som klassas som 
fossilt till svavel. 2015 låg Umeå Energis totala bruttoutsläpp på 103 460 ton 
koldioxidekvivalenter (Umeå Energi 2016 c). Den potentiella utsläppsminskningen blir då 
enligt ovanstående 0,7 % respektive 13 %. 
 
 
5 Diskussion 
 
5.1 Val av metod 
Metoden som användes vid detta arbete var en jämförande livscykelanalys. Alla aspekter, 
minus avgränsningar, som bidrar till växthusgasutsläpp räknades in och kvantifierades. Allt 
genomfördes enligt en given mall (ISO-standard) för att det ska vara lättare att genomföra 
och lättare att följa för läsare. Detta gav ett resultat som är tydligt och lätt att tolka. Att 
metoden är fastställd enligt en ISO-standard medför att den är granskad och godkänd vilket i 
min mening ger legitimitet till metoden. En nackdel med metoden för detta, ganska korta 
arbete, är att det tog en del tid att sätta sig in i en metod med flera steg som ändå kanske 
hade varit självklara att genomföra. Att använda en liknande metod men att kalla den för till 
exempel “jämförande analys” hade varit ett alternativ. Jag anser dock att fördelarna väger 
upp nackdelarna. 
 
En viktig aspekt vid genomförandet av en livscykelanalys är vilka antaganden och 
avgränsningar som görs. Risken att fel antaganden görs och att för snäva eller för vida 
avgränsningar görs är alltid en risk. Optimalt för att få en så rättvisande bild som möjligt vore 
att oändligt många parametrar togs in i beräkningen (Rydh et al. 2002). Avgränsningar 
beroende på arbetets längd och omfattning samt vad som ansågs vara relevant för 
bedömningen gjordes dock. I slutändan anser jag att de avgränsningar som gjordes får ses 
som relevanta och väl avvägda. 
 
5.2 Felkällor 
Vid genomförandet av en livscykelanalys ställs antaganden upp och avgränsningar görs. Det 
görs för att få en ram för arbetets genomförande. Hur dessa antaganden och avgränsningar 
görs och vad som innefattas i den kommer alltid att kunna ses som en felkälla av den som 
läser arbetet. Att ta med fler aspekter i livscykelanalysen för att därmed göra den mer 
heltäckande och kanske mer rättvisande vore lockande. Dock finns det alltid en gräns för hur 
mycket tid och resurser som kan läggas på att ta fram data. Detta arbete motsvarar 15 
högskolepoäng och sätter därmed ramarna för hur djupt det är möjligt att gå i analysen. Jag 
har dock gjort de antaganden och avgränsningar som för mig känts rimliga med tanke på 
arbetets tidsram och frågeställningar. 
 
I vissa fall har varken förbrukad energi eller utsläppta växthusgaser kunnat tas fram. I dessa 
fall användes generella siffror från Miljöfaktaboken eller andra källor. Att använda generella, 
istället för specifika, siffror när beräkning av utsläpp ska göras blir en felkälla. Då det inte har 
gått att få fram siffror på något annat sätt har detta varit det alternativ som valdes. Värt att 
nämna är att det nödvändigtvis inte behöver bli något fel i beräkningen, förutsatt att de 
generella och de specifika värdena sammanfaller. 
 
En felkälla som blev tvungen att vara med i rapporten på grund av brist på data var 
produktionen av svavel. Siffror på hur mycket produktionen av just det svavlet som används 
vid Umeå Energis verk gick inte att finna utan värden från en annan producent fick lov att 
användas. Det verket var dock från samma land varpå ett antagande om att branschen inom 
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landet har någorlunda liknande produktion med liknande utsläpp får göras. Att transporten 
inom Polen inte togs med får ses som mer försumbart då transporter över lag inte har visat 
sig ha någon större inverkan på slutresultatet. Detta är dock en felkälla som bör beaktas vid 
tolkning av resultatet. 
 
Både produktionen av torv och svavel är i denna rapport för två specifika fall och är inte tänkt 
att ge en generell bild av hur mycket växthusgasutsläpp produkterna genererar. Frågan som 
arbetet utgick ifrån var dock hur mycket produkterna som Umeå Energi använder sig av 
släpper ut vilket också är det resultatet visar. 
 
Gränsdragningen som måste göras om torv ska klassas som fossilt eller förnybart blir en 
faktor som kommer att påverka resultatet mycket. Då olika uppfattningar finns har jag valt 
att inte ta ställning i frågan utan presentera båda alternativen. Att inte ta med beräkningar 
om huruvida efterbehandling skulle minska utsläppen i ett längre perspektiv blir också en 
felkälla, ett antagande om att en sådan beräkning i sig skulle ge en större felkälla gjorde dock 
att den aspekten inte togs med. Resultaten får därmed tolkas utefter egna preferenser och 
vad som anses vara vettiga avgränsningar. 
 
5.3 Alternativa additiv 
Det som beräknades i denna rapport var vilken av produkterna torv och granulärt svavel som 
gav upphov till minst utsläpp av växthusgaser. Kanske finns det någon produkt eller ämne 
som har en ännu mindre klimatpåverkan än dessa? Att det på marknaden finns andra 
produkter (ChlorOut) och avfall (gips) som eventuellt skulle kunna användas som alternativt 
additiv i biobränslepannor är definitivt något som borde undersökas vidare. Kanske finns det 
någon annan produkt eller biprodukt som skulle kunna användas? Om något alternativt 
additiv skulle användas skall kommas ihåg att samma ökning av biobränsle och olja som vid 
tillsats av granulärt svavel är att förvänta sig. 
 
5.4 Annan minskning av klimatpåverkan 
I denna studie har endast undersökts hur mycket utsläpp av växthusgaser de aktuella 
produkterna genererar vid befintlig produktion. Ingen undersökning har gjorts om huruvida 
den befintliga produktionen kan göras mer miljövänlig och släppa ut mindre växthusgaser. 
Det kan dock antas att, i det fall någon av de aktuella produkterna väljs, att det finns sätt att 
göra framförallt produktion och transport mer miljövänliga. Som det ser ut nu transporteras 
både torv och granulärt svavel med lastbil tankad med diesel till Umeå. Att börja köra 
lastbilar på andra bränslen eller att byta ut lastbilstransporterna till tåg är båda sätt som 
potentiellt skulle kunna minska utsläppen. Det finns företag som erbjuder lösningar där 
torven transporteras på tåg för att på det sättet minska utsläppen vid transport (Svensk torv 
2014). Ett sätt att pressa underleverantörer att minska sina utsläpp är att införa ett miljökrav 
i upphandlingen. Enligt en enkätstudie som Naturvårdsverket (2009) har gjort om 
miljöhänsyn vid offentlig upphandling finns det stor förbättringspotential vid ställande av 
miljökrav vid upphandlingar (Naturvårdsverket 2009), något som potentiellt skulle kunna 
anammas i detta fall. 
 
5.5 Total bedömning 
Som kapitel 4.6 visar finns det för en så pass stor anläggning som Dåva potential att minska 
sina utsläpp mycket om rätt val görs. Något som skulle vara ett steg i rätt riktning, mot 
klimatneutralitet 2018. En minskning av utsläppen med 675 respektive 13 290 ton per år 
motsvarar de totala utsläppen från 75 respektive 1477 svenskar, förutsatt att varje svensk 
genererar cirka 9 ton per person och år (SCB 2014). 
 
Andra faktorer än just växthusgasutsläpp som spelar in i hur torv och granulärt svavel ska 
bedömas ur ett helhetsperspektiv är många. Klart är att torven är en lokal råvara som genom 
brytning, bearbetning och transport skapar jobb i glesbygdsregioner. Torven bidrar också till 
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att säkra en inhemsk energitillförsel utan att vara beroende av externa aktörer (Regeringens 
proposition 2008/09:163). Å andra sidan kan argumenteras för att brytning av torv har 
potential att förstöra stora naturvärden (Naturvårdsverket 2014). Till exempel har det inom 
Basarmyran iakttagits 8 rödlistade fågelarter och området ligger i närheten av ett område 
som är av riksintresse för rennäringen (Umeå Energi 2009). Det finns alltså förutom de 
globala problemen med växthusgas-utsläpp även lokala problem med torvbrytning. Förutom 
att rennäring kan påverkas och biotoper kan förstöras bidrar brytning med buller samt 
eventuellt nedskräpning och allmän förfulning av landskapsbilden. Torvbrytning medför 
också att torvtäkter hålls öppna och inte efterbehandlas vilket medför att myrar och skogar 
som skulle ha fungerat som kolsänkor inte bildas (Naturvårdsverket 2014). 
 
De tidigare studierna som nämndes tidigare tittar alla på liknande scenarion vad gäller 
torvbrytning men stora variationer i resultatet förekommer. Det som i samtliga studier visar 
samma resultat som i min är att förbränning av torv är den absolut största källan till utsläpp 
av växthusgaser. Tidigare studier på svavlets klimatpåverkan har varit svårare att hitta. En 
rapport hittades där Fraschmetoden beskrivs, vilket även fick bli källan för hur mycket 
utsläpp den genererar. Då inga tidigare studier som jämför torv och svavel har hittats blir det 
svårt att jämföra och kommentera sannolikheten i min studie. 
 
En helhetsbedömning av granulärt svavel som produkt inkluderar mer än bara utsläppet av 
växthusgaser. Gruvbrytning kommer ofrånkomligen påverka landskapsbilden genom att ett 
verk anläggs och hål görs i marken. Risk för störande buller till omgivningen samt risk för 
läckage av giftiga ämnen till närliggande natur är också saker som får tas med i 
bedömningen. Att Svenska konsumenter bidrar till miljöförstöring utanför rikets gränser 
motverkar generationsmålet, ett övergripande miljömål för Sveriges miljöarbete 
(Naturvårdsverket 2012). 
 
Som svar på frågeställningarna som ställts kommer produkten som genererar minst 
växthusgasutsläpp vara granulärt svavel följt av torv som klassats som förnybart och sist torv 
som klassas som fossilt. Klart är dock att fler faktorer än utsläppen av växthusgas bör 
beaktas. Umeå Energis mål var dock att vara klimatneutrala till år 2018 och då ska endast 
växthusgasutsläpp medräknas vilket leder till att granulärt svavel blir det rekommenderade 
valet. 
 
5.6 Slutsats 
Slutsatsen som kan dras av detta arbete är att granulärt svavel kommer vara det mest 
klimatsmarta valet av bränsleadditiv till Umeå Energis anläggning Dåva 2. Studier visar även 
att andra alternativa additiv kan vara aktuella samt att det finns andra faktorer som bör 
beaktas vid val av additiv. Ett byte av produkt från torv till svavel skulle bidra med en 
minskning på 0,7 % respektive 13 % av växthusgasutsläppen beroende på om torv klassas 
som förnybart eller fossilt. Klart är att oavsett tolkning av torv som förnybart eller fossilt 
finns potential till stora minskningar av utsläppen. Resultatet ska dock tolkas med 
försiktighet på grund av ovan nämnda felkällor. En förhoppning är dock att detta arbete kan 
ses som en fingervisning om hur utsläppsbilden ser ut för de olika produkterna varpå ett 
välgrundat beslut kan tas. 
 
5.7 Förslag på fortsatta studier 

• Vad finns det för möjlighet att använda något annat alternativ än torv eller granulärt 
svavel och vilken klimatpåverkan skulle dessa alternativ ha? 

• Finns något sätt att minska de använda produkternas klimatpåverkan genom till 
exempel tågtransport eller koldioxidlagring? 

• Ger granulärt svavel samma positiva effekter som svavel från torveldning och finns 
det några andra nackdelar med eldning av granulärt svavel? 
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