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Sammanfattning 
År 1995 investerade kooperativet Hammarövind i ett av de modernaste största 

vindkraftverken på marknaden, Wind World 3700 med effekten 500 kW.  Verket togs i drift 

den 13 december år 1995 ute på Boholmen i Hammarö därav namnet Lucia af Boholmen.  Nu 

21 år senare börjar vindkraftverket nå sitt slut och när planer för avvecklingen av 

vindkraftverket börjar tas fram fanns det intresse inom kooperativet att veta vindkraftverkets 

miljöpåverkan från vaggan till graven, en livscykelanalys. Den undersökningen utförs i detta 

arbete.   

 

En LCA undersöker en produkts miljöpåverkan från när råvaran utvinns, tillverkning av 

produkten, användning och till slut hur produkten behandlas efter att livslängden har tagit slut. 

LCA är inget nytt inom vindkraft utan det finns ett stort antal LCA gjorda både av äldre kW 

verk till modernare MW vindkraftverk. Det finns en god uppfattning kring LCA resultatet för 

vindkraftverk, att det enbart tar ett antal månader för verket att producera den mängd energi 

som går åt i konstruktionsfasen och driftfasen, att koldioxidekvivalentutsläppen ligger runt 20 

g/kWh.  Sedan skiljer sig olika LCA ifrån varandra beroende på olika vindkraftverks effekter, 

geografiska aspekter, olika antagande som har gjorts och inkonsekventa data för att nämna 

några orsaker. 

 

Det har visats sig att dessa LCA har en brist i och med att avvecklingsfasen av 

vindkraftverken inte undersöks. Anledningen till detta är att det saknas erfarenhet och 

intresset för detta moment är lågt då storskalig nermontering av vindkraftverk inte förväntas 

påbörjas förrän om 10 år. Men om hållbara metoder för att ta hand om vindkraftverken inte 

undersöks och utvecklas kommer detta att bli ett stort problem i framtiden då 

avfallsmängderna förväntas öka lavinartat och vindkraftverken bild som en grön energikälla 

kan ta skada.  

 

Syftet med detta arbete är att utreda hur olika avvecklingsmetoder för vindkraftverket Lucia af 

Boholmen påverkar resultatet för LCA.  De olika avvecklingsmetoderna som undersöktes var 

återvinning, fortsatt produktion på samma plats och flytt till annat land för fortsatt produktion.  

 

Resultatet visade att utan avvecklingsfasen tar det lite mer än 14 månader för vindkraftverket 

att producera den mängd energi som går åt i konstruktion och driftfasen av vindkraftverket. 

Intensiteten för energi hamnade på 0,063 kWh/kWh och koldioxidekvivalentutsläppen 20,52 

g/kWh.  

 

Återvinning av vindkraft ger en energivinst mellan 157 och 193 MWh beroende på hur 

vindkraftbladen behandlas och de koldioxidekvivalentutsläpp som undviks ligger mellan 57,5 

och 59,4 ton. Om vindkraftverket renoveras och fortsätter producera på samma plats upp till 

10 år kan intensiteten för energi sänkas till 0,0368 kWh/kWh en sänkning med 41 % och 

koldioxidekvivalent till 12,4 g/kWh en sänkning med 39 %. Dock är chansen att få en 

ekonomisk lönsamhet med dagens elpris väldigt låg. Om vindkraftverket flyttas till ett annat 

land där stödsystem ingår kan en ekonomisk lönsamhet uppnås samtidigt som en stor 

miljövinst erhålls.   



 
 

 



 
 

Abstract 
In the year 1995 Hammarövind invested in one of the most modern wind turbines on the 

market, Wind World 3700 with the power of 500 kW. The wind turbine was installed on 

December 13, 1995, on Boholmen in Hammarö hence the name Lucia of Boholmen. Now 21 

years later when plans for wind turbine decommissioning is being drawn, there was an interest 

in the cooperative to know the wind turbine environmental impact from the cradle to the 

grave, a life cycle assessment. The survey is carried out in this work. 

 

An LCA examines the environmental impact of a product from the time when raw materials 

are extracted, manufacturing the product, use and finally how the product is treated after its 

life has expired. LCA is not new for wind power, there are is many LCAs made of older kW 

plants to modern MW wind turbines. There is also a good understanding about the LCA result 

for wind turbines, that it takes only a few months for the plant to produce the amount of 

energy that is consumed during the design phase and that carbon dioxide equivalent emissions 

are around 20 g / kWh. Then, different LCAs differ from each other depending on the effects 

of different wind turbines, geographical aspects, different assumptions made and inconsistent 

data to name a few reasons. 

 

It has been found that these LCAs have a shortage as the decommissioning phase of the wind 

turbines is not being investigated. The reason for this is that there is no experience and the 

interest in this moment is low, since large scale deconstruction of wind turbines is not 

expected to commence until 10 at least years. However, if sustainable methods for managing 

the wind turbines after life are not investigated and developed, this will be a major problem in 

the future as waste volumes are expected to increase rapidly. 

 

The purpose of this work is to investigate how different decommissioning methods for the 

wind turbine Lucia of Boholmen affect the results of LCA. The various decommissioning 

methods investigated were recycling, continued production in the same place and relocation to 

another country for continued production. 

 

The result showed that without the decommissioning phase it takes more than 14 months for 

the wind power plant to produce the amount of energy that is used in the construction and 

operation phase of the wind power plant. Energy intensity was 0.063 kWh / kWh and carbon 

dioxide equivalent emissions 20.52 g / kWh. 

 

Wind power recycling gives an energy gain between 157 and 193 MWh depending on how 

the wind turbines are treated and the avoided carbon dioxide emissions range from 57.5 to 

59.4 tones. If the wind turbine is refurbished and continues to produce the same location up to 

10 years, the energy intensity can be reduced to 0.0368 kWh / kWh, a reduction of 41% and 

carbon dioxide equivalent to 12.4 g / kWh, a 39% reduction. However, the chance of gaining 

economic profitability with today's electricity prices is very low. If the wind power plant is 

moved to another country where support systems are included, economic profitability can be 

achieved while achieving a high environmental benefit  



 
 

Förord 
Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har därefter 

diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid seminariet deltagit 

aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 

 

Utan hjälp hade detta examensarbete in varit möjligt och ett stort tack ska riktas till alla som 

har hjälp till under arbetets gång. Från uppdragsgivaren Hammarövind och handledaren Karin 

men även alla företag som har tagit sig tid att svara på mina frågor.  

 

Ett extra stort tack till följande företag: 

Kewab  

Nordic Crane 

Wickman Wind 

Avfall Sverige 

Boliden Rönnskärsverken 
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Nomenklatur 
 

LCA    Livscykelanalys 

 

Koldioxidekvivalentutsläpp Utsläpp av gaser som bidrar till 

växthuseffekten där gaser bidrar olika 

mycket men är omräknad till hur 

mycket koldioxid som skulle orsaka 

samma påverkan.  

 

 

Energiintensitet Kvoten mellan energianvändningen 

under hela livscykeln och  totala 

elproduktionen. (kWh/kWh) 

 

Koldioxidekvivalentintensitet Kvoten mellan 

koldioxidekvivalentutsläpp under hela 

livscykeln och totala elproduktionen. 

(g/kWh) 

 

Energipayback Hur lång tid det tar för vindkraftverket 

att producera den mängd energi som 

går åt under hela dess livscykel.  
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Med den utökade kunskap och förståelse om växthuseffekten och problemet med fossila 

energikällor har förnybar energiproduktion ökat kraftigt världen över under de senaste 

decennierna. En av dessa förnybara energikällor som är en väl etablerad energikälla i flera 

länder i dagsläget är vindkraft. Vindkraft en av de snabbast växande energikällorna, har ökat 

från 59 GW installerad effekt år 2005 till 433 GW år 2015 världen över. Varje år installeras 

det mer vindkraft effekt än året innan, år 2015 installerades hela 63 GW jämfört med 12 GW 

år 2005 (Renewable Energy Policy Network [REN21] 2017). Inom Europa var vindkraft den 

energikälla som hade störst nyinstallerad effekt år 2015 av alla energikällor, 44,2 % av all 

nyinstallerad eleffekt stod vindkraften för. Detta gjorde att vindkraft gick om vattenkraft som 

den tredje största elenergikällan inom EU (The European Wind Energy Association [EWEA] 

2016).  

 
För Sverige började utbyggnaden av vindkraft på 1980-talet i liten skala men ökade under 

2000-talet, se Figur 1. Under perioden 2011 till 2016 installerades nästan hälften av de 3300 

vindkraftverken som fanns år 2016 inom Sverige. Inte enbart antalet vindkraftverk har ökat 

utan storleken på vindkraftverken har stigit kraftigt från kW verk med en navhöjd runt 40 m 

till stora MW verk med navhöjd över 100 m (Energimyndigheten 2016b). 

 

 

Figur 1 - Antal installerade vindkraftverk och installerad effekt i Sverige från år 2003 till år 2014, baseras på 
data från (Energimyndigheten 2015).  

 

Vindkraftverk fångar upp rörelseenergin i vinden och omvandlar detta till elektrisk energi 

utan att släppa ut koldioxid. Dock måste vindkraftverkens hela livscykel analyseras för att få 

reda på dess miljöpåverkan, en livscykelanalys (Energimyndigheten 2016b). Livscykelanalys 

förkortat LCA beskriver en produkts miljöpåverkan från när råvaran utvinns, komponenten 

tillverkas, användning av produkten och till slut vad som händer med produkten efter det att 

livslängden har gått ut (Baumann & Tillman 2014).  

 

 LCA är inget nytt inom vindkraft utan det finns ett stort antal LCA gjorda både av äldre kW 

verk till modernare MW vindkraftverk. Arvesen (2012) undersökte 44 olika LCA av vindkraft 

som genomfördes under 2000-talet. Olika storlekar av vindkraftverk undersöktes från en lägre 
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effekt än 100 kW upp till över flera MW men också olika LCA metoder och geografiskt 

område. Skillnaden mellan de olika LCA metoderna är hur inventeringsanalysen genomförs 

och det finns tre olika varianter vilka är process LCA, EEIOA och hybrid. Process LCA 

använder sig av fysiska data för den undersökta processen där alla inflöden och utflöden 

undersöks.  EEIOA bygger på något som kallar input-output tabeller där den övergripande 

monetär data för en viss sektor bryts ner till den undersökta produktgruppen och hybrid 

använder sig av båda metoderna. Det visade sig att för landbaserad vindkraft ligger 

medelvärdet för energiintensiten på 0,063 kWh/kWh och 20 g/kWh 

koldioxidekvivalentutsläpp dock är standardavvikelsen stor 0,061 respektive 14. Om enbart 

vindkraft i effektklassen 100 kW till 1 MW undersöks ligger energiintensiteten mellan 

ungefär 0,014 till 0,12 kWh/kWh och koldioxidintensiteten på 8 till 35 g/kWh. Denna skillnad 

kan bero på ett antal orsaker som olika LCA metoder, inkonsekvent data, olika viktiga 

antaganden men också verkliga orsaker som olika effektklasser på vindkraftverken och 

geografiska orsaker. Ortegon (2013) visade att av 72 undersökta LCA av vindkraftverk ligger 

koldioxidekvivalent utsläppen på 20 till 38 g/kWh. Detta kan jämföras med kolkraft som 

ligger på 786 till 990 g/KWh.  

 

Energimyndigheten (2016) kom i slutet av året ut med en rapport som belyste att det finns en 

hel del kunskapsbrister och saknad av standard procedurer kring avveckling av vindkraftverk 

inom Sverige. Detta gäller även LCA där endast ett fåtal behandlar avvecklingsfasen. Ortegon 

(2013) visade att av de 72 undersökta LCA rapporterna är det endast 11 som tar med slutfasen 

i undersökningen och då görs ofta antaganden om denna fas. Anledningen till detta är saknad 

av erfarenhet och intresse att göra detta på grund av att de flesta vindkraftverk har installerats 

de senaste 10 åren och livslängden för vindkraftverk är runt 20 år. Enbart ett fåtal 

vindkraftverk i Sverige har nedmonteras och storskalig nedmontering av vindkraft beräknas 

börja först om 10 till 20 år (Energimyndigheten 2016b). 

 

Enligt Andersen (2015) förväntas mängden avfall från vindkraft inom Sverige öka med 

ungefär 12 % varje år fram till år 2026 där det sker en kraftig ökning med hela 41 % varje år 

fram till år 2034. Mängden det året är då 2300 ton aluminium, 3300 ton koppar, 343 ton 

elektronik, 28100 ton bladmaterial, 237600 ton stål och järn skrot som ska återvinnas varje år. 

Om inte procedurer för att ta hand om denna mängd avfall på ett hållbart sätt utvecklas kan 

vindkraft stämpel som miljövänlig energi få en törn. I dagsläget finns det inte ens ett hållbart 

sätt att ta hand om materialen från vindkraftbladen (Andersen 2015). 

 

För att lösa detta anger Energimyndigheten (2016) ett antal punkter kring fortsatt forskning 

om området. En av punkterna som tas upp är ”Då endast en mindre del av befintliga 

livscykelanalyser (LCA) berör slutanvändningsfasen bör forskningsinstanser verka för att 

LCA-analyser inkluderar denna del”. Det ämnar detta examensarbete göra genom att använda 

sig av ett specifikt fall.  

 

År 1995 investerade kooperativet Hammarövind i ett av de modernaste största vindkraftverken 

på marknaden, Wind World 3700 med effekten 500 kW.  Verket togs i drift den 13 december 

år 1995 ute på Boholmen i Hammarö därav namnet för verket Lucia af Boholmen 



3 
 

(Hammarövind 2017). Nu 21 år senare börjar vindkraftverket nå sitt slut och när planer för 

avvecklingen av vindkraftverket börjar tas fram finns det intresse inom kooperativet att veta 

vindkraftverkets miljöpåverkan från vaggan till graven, en livscykelanalys1.  

 

1.1 Syfte 

Eftersom antalet vindkraftverk som ska monteras ner kommer öka kraftigt inom några år och 

det finns bristande kunskap om miljöpåverkan från avvecklingen av vindkraftverk är syftet 

med denna studie att utreda hur olika avvecklingsmetoder för vindkraftverk påverkar 

livscykelanalysen.  

 

1.2  Mål 

Första målet är att utreda energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för 

vindkraftverket Lucia af Boholmen under konstruktion och driftfasen. Från utvinning av 

råvaran, tillverkning av delarna, transport, montering av vindkraftverket och till slut underhåll 

under driftperioden. När detta är känt ta reda på energi payback tiden, hur lång tid det tar för 

vindkraftverket att producera den mängd energi som används under dess livscykel. Även ta 

reda på mängden koldioxidekvivalentutsläpp per producerad kWh och energi intensiteten.  

 

Andra målet är att utreda slutfasen för vindkraftverket, vad som ska göras med 

vindkraftverket efter driftfasen när dess livslängd har gått ut. Samma miljöparametrar ska 

utredas men även ekonomiska analyser kommer att genomföras.   

 

1.3  Avgränsning 

• Miljöparametrarna som undersöks är energianvändning och 

koldioxidekvivalentutsläpp.  

• Endast primära flöden undersöks, som exempel undersöks inte LCA för 

bränslen som används utan enbart energi och 

koldioxidekvivalentutsläppen som uppstår vid förbrukning av varan.  

• Vissa komponenter i nacell undersöks inte utan det är de stora 

komponenterna i nacell som undersöks vilka är generator, växellåda, 

drivaxel, transformator, nacellskydd och girssystem.   

• Miljöpåverkan från oljor och fett för smörjning eller kylning i 

vindkraftverket undersöks inte.  

• Samma gäller målningsfärgen på komponenterna vilket inte undersöks.  

 

2 Metod  
En litteraturundersökning har genomförts inom berörda områden som LCA metodik, generellt 

om vindkraftverk, tidigare utförda LCA för vindkraft. För att få en förståelse hur LCA 

processen går till och för att kunna genomföra en strukturerad LCA. Sökmotorer eller 

databaser som Scopus, Google Scholar, Diva Portal, OneSearch vilket är Karlstad 

                                                           
1 Charles Jansson Hammarövind, e-post kontakt den 21 December 2016.  
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Universitets sökmotor och till sist Google har använts i denna litteraturundersökning.  

 

Första steget med LCA var att definiera syftet, målet och avgränsningarna för arbetet för att få 

en tydlig riktning. Det som definierades var vad det är för miljöpåverkan som ska undersökas, 

vilka processer ska inkluderas och vilken detaljnivå arbetet ska ligga på. Med kunskapen från 

litteraturundersökningen, kontakt med företaget Hammarövind och diskussioner med 

handledaren sattes dessa riktlinjer upp.  

 

Andra steget var att göra en inventeringsanalys av alla inflöden och utflöden för 

produktsystemet som påverkar energi och koldioxidekvivalentutsläppen. Började med att 

undersöka vindkraftverket, vilka komponenter består verket av och vilket material består 

komponenterna av, även vikten togs fram. Detta kunde tas fram genom kontakt med 

Hammarövind, vindkraftverket egna hemsida, kontakt med företagen som tillverkade delarna, 

teknisk beskrivning av verket men även genom att använda sig av andra LCA av 

vindkraftverk för att göra uppskattningar där data saknades.  

 

När vikten av material är känt började processerna kring att tillverka dessa material 

undersökas. Frågor som vart och hur undersöktes till exempel vart tillverkades alla 

komponenter, hur tillverkades dessa komponenter och samma sak gällde materialet som 

krävdes till komponenterna. Även vilka transporter som behövdes inkluderades. För att få en 

överskådlig bild av detta gjordes ett flödesschema för varje komponent där alla dessa 

processer togs med. Denna information togs fram genom kontakt med olika företag 

involverade i dessa processer, tidigare LCA kom till stor användning men några antaganden 

fick också göras främst om vart materialet tillverkades.  

 

Tredje och fjärde steget var att göra en miljöpåverkansbedömning från inventeringsanalysen 

och sedan tolka resultatet. Hur mycket energi användes och hur stora var de 

koldioxidekvivalentutsläppen från alla processer som beskrevs i inventeringsanalysen. 

Resultatet här kan variera beroende på vilka LCA databaser som används till detta, i denna 

rapport används främst tidigare LCA från samma tidsperiod och land som komponenterna 

tillverkades i.  

 

Ett antal känslighetsanalyser genomfördes också för att få med dessa variationer i resultat som 

kan uppkomma. Känslighetsanalyser som vad som händer med resultatet när miljöpåverkan 

för att tillverka materialen ökar eller minskar med 10 % och vad som händer med 10 % längre 

eller kortare avstånd för transporterna.  

 

Detta arbete är uppdelat i två delar där första delen redovisar LCA från vaggan till slutet av 

driftfasen och del två är slutfasen av vindkraftverket, här undersöks de olika alternativen för 

avveckling. Samma arbetsprocess som beskrivs ovan används till båda delarna, att först utreda 

vilka processer som involveras i de olika alternativen och sedan göra en 

miljöpåverkanbedömning. I del två inkluderas även ekonomiska analyser av dessa tre 

alternativ. 
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Del två började också med en litteraturundersökning om riktlinjer för hur avveckling av 

vindkraftverk går till inom Sverige, hur olika material återvinns, vad som har gjorts med 

tidigare vindkraftverk som har avvecklats och hur renoveringsprocessen går till. Utifrån detta 

och kontakt med olika företag kunde tre olika förslag tas fram hur avvecklingen ska gå till och 

en inventeringsanalys utfördes för dessa tre olika avvecklingsalternativ. Inventeringsanalysen 

här bygger enbart på antaganden som baseras på framtagen information, ett förslag av många 

vilken väg de olika avvecklingsalternativ kan ta då vindkraftverket har ännu inte avvecklats.  

För att täcka flera olika möjliga vägar för detta utfördes ett antal olika scenarion och fall.  

 

Miljöpåverkansbedömning och data för den ekonomiska bedömningen för del två baserades 

mest på kontakt med olika företag inom berörda områden men också rapporter för 

energivinsten som kan fås med återvinning och miljöpåverkan för att renovera 

vindkraftverket. Resultatet för del två jämfördes med del ett för att se hur en LCA påverkas av 

avveckling.  

 

Alla beräkningar är genomförda i Microsoft Excel och resultatet redovisas i ett antal tabeller 

och grafer tillverkade i detta program.  

 

3 Livscykelanalys för konstruktion och driftfasen, del 1 
 

3.1 Teknisk beskrivning 

Det undersökta vindkraftverket Lucia af Boholmen är av modellen Wind World 3700/490, ett 

500 kW vindkraftverk från år 1995.  Navhöjden för verket är 41,5 m med en rotordiameter på 

37 m vilket ger en svepyta på 1075 m2. Huvudkomponenterna för ett vindkraftverk är torn, 

rotor, nacell och fundament. Totalvikten för vindkraftverket utan fundament inräknat är 60 

ton där tornet väger 27 ton, rotorn 9,8 ton och nacell 21,4 ton (Hammarövind 2017).  

 

Företaget Wind World A/S finns inte längre utan blev uppköpta år 1999 av NEG Micon som 

senare blev uppköpta av Vestas (Wind turbine models 2017). Nästan alla av komponenterna 

till vindkraftverket tillverkades av Wind World själva förutom bladen som tillverkades av LM 

glasfiber A/S och generatorn som tillverkades av Brook Crompton. Wind World fabriken 

fanns i Danmark på Buttervej 60 i Skagen. Fabriken var toppmodern på sin tid med CNC 

maskiner, stor svetsanläggning, montering och testanläggning som sköttes av en 

personalstyrka på 65 personer (USAID 1992).  

 

 

3.2 Fundament 

Fundamentet har volymen 90 m3, består av betong och armeringsjärn2. Betong har en densitet 

på 2330 kg/m3 och armeringsjärn 7800 kg/m3.  Detta ger en total vikt på 225 ton för 

                                                           
2 Erik Fryklund C/O Hammarövind, e-post kontakt den 31 Januari 2017. 
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fundamentet där 3,8 % består av armeringsjärn3. 

 

Den exakta typen av betong i fundamentet som användes är inte känt utan har istället efter 

kontakt med Karlsson4 som har erfarenhet inom området kunna utgöra vilken typ av betong 

som krävdes till detta fundament för att klara av belastningarna från verket. Detta är en 

frostbeständig betong av typen C35/40 32 S3 med vct under 0,4 och lufthalt under 4,5 % med 

max ballast storlek på 32 mm. För att tillverka denna betong gick det åt 420 kg/m3 cement, 

168 l/m3 vatten och 1745 kg/m3 ballast som är fördelat på 50 % naturgrus och 50 % kross, 

sammansättningen för hela fundamentet kan avläsas i Tabell 1.   

 

Tabell 1 - Vikten av material som krävdes för att tillverka betongen till fundamentet. 

 
 

Cement tillverkning börjar med att kalksten och märgelsten som är en typ av lera som bildas 

av kalkslam krossas tillsammans tills ett fint mjöl bildas. Detta mjöl förvärms i en roterande 

brännugn till en temperatur runt 1450 °C. När mjölet värms upp börjas kalcinerings processen 

där koldioxid frigörs från kalkstenen och små klinkers bildas som besår av mineralrester 

innehållande kalciumoxid. Klinkers kyls ner och mals tillsammans med gips och sand för att 

bilda cement. Cementen packas och transporteras till ett lager innan det används för betongen 

(Sjunnesson 2005).  

 

Naturgrus och kross tas från en lokal täkt där lastmaskiner och en kross används för att 

behandla materialet. För att tillverka betongen rörs det bestämda förhållandet mellan 

cementen och vattnet ihop till en betongmassa. För ballasten används olika typer av sten, där 

natursten är mer rund och kross är kantig. Med olika storlekar på stenarna minskas 

ihåligheterna i betongen, bindningarna mellan materialen blir starkare och betongmassan 

binder allt samman (Sjunnesson 2005).  

 

                                                           
3 Svante Karlsson Betongfabriken, e-post kontakt den 21 Februari 2017. 
4 Svante Karlsson Betongfabriken, e-post kontakt den 21 Februari 2017. 

Betong sammansättning

Cement (kg) 37380 18,00%

Vatten (kg) 14952 7,20%

0 till 8 mm naturgrus (kg) 77653 37,40%

8 till 16 mm kross (kg) 23296 11,22%

16 till 32 mm kross (kg) 54357 26,18%
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Figur 2 - Flödesschema över alla processer för att tillverka fundamentet 
 

Data som används för energianvändning och koldioxidekvivalentutsläpp för betong kommer 

från en tidigare LCA rapport. Denna rapport undersökte betongens miljöpåverkan i Sverige 

bland annat under år 1995.  Cementen tillverkades i Cementa AB fabriker, vilket är den 

största leverantören av cement i Sverige och ballast antas komma från lokala täkter 

(Sjunnesson 2005).  

 

För Lucia af Boholmen tillverkades fundamentet av NCC i Karlstad som kan ha använts sig 

av företaget Färdig betong i Karlstad för att tillverka betongen. 5 Leverantören av cement 

antas också här vara Cementa AB och cementen till detta fundament antas komma från deras 

fabrik på Slite Gotland. Närmaste cement lager för Cementa AB till vindkraftplatsen ligger i 

Västerås (Cementa AB 2017). Ballast till fundamentet kommer från lokala täkter.  

 

Energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen som går åt att tillverka ett kg cement 

kan ses i Tabell 2. I detta ingår även energi och utsläppen för produktionen av den del 

kalksten, sand och gips som behövs. Transporten för kalkstenen, sand och gips till 

cementfabriken försummas då detta avstånd är oftast väldigt kort vilket ger en väldig liten 

miljöpåverkan (Sjunnesson 2005).  

 

                                                           
5 Erik Fryklund C/O Hammarövind, e-post kontakt den 19 mars 2017. 
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Tabell 2 - Energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för att tillverka 1 kg cement, baseras på data 
från (Sjunnesson 2005). 

 
 

Energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för att utvinna natursten är relativt 

låga, hamnar på 0,0083 MJ/kg och utsläppen av koldioxidekvivalenter 0,073 g/kg. För att 

utvinna och krossa gruset till rätt storlek används diesel för att köra lastmaskinerna och el för 

krossmaskinen. Till att producera ett kg kross oberoende av storlek används motsvarande 0,02 

MJ diesel och 0,03 MJ el, totalt 0,05 MJ/kg kross (Sjunnesson 2005). För utsläppen av 

koldioxidekvivalenter kan detta räknas ut då dieseln MK 1 används och utsläppen för 

elproduktionen i Sverige detta år är kända. Detta blir 1,6 g koldioxid, metan 1,7 mg och 

kolväten 0,9 mg vilket motsvarar 1,65 g/kg kross (IVL Svenska miljöinstitutet 2001).  

 

Miljöpåverkan från vattenkonsumtionen till betongen försummas i denna LCA på grund av att 

ingen förbättring av kvalitén av dricksvatten behövs göras, även återvunnet vatten från olika 

tvättar kan användas. Detta gör att miljöpåverkan från denna del är väldigt låg och har ingen 

marginell påverkan på LCA resultatet i slutändan (Sjunnesson 2005). 

 

Transporten från cementfabriken till lagret sker med båt, från Slite Gotland till lagret i 

Västerås, ett avstånd på 450 km (Sea distances 2017). Sedan transporteras cementen med tung 

lastbil från Västerås till Karlstad, avståndet är 212 km.  Natursten och grus tas från lokala 

täkter där avståndet antas vara max 20 km. Sista transporten är från betongfabriken till 

vindkraftplatsen, ett avstånd på 21 km (Mappy 2017). Tekniska specifikationer för dessa 

fordon kan avläsas i Tabell 3  Dessa data är medelvärdet av transporter inom EU år 2016 

(Network for Transport Measures [NTM] 2017). 

 

Tabell 3 - Fordonsspecifikationer för olika typer av fordon, baseras på data från (NTM 2017).  

 
 

Energianvändning (MJ/kg)

Kol 0,861

Olja 0,223

Koks 1,52

Diesel 0,058

Andra fossila bränslen 0,925

Bränsle från avfall 0,533

EL 0,47

Totalt 4,59

Koldioxidekvivalentutsläpp (g/kg)

Koldioxid 806

Metan 0,305

Kolväten 0,145

Totalt 814

Fraktbåt Tung lastbil med släp, 50 till 60 ton Mellan lastbil, 20 till 26 ton

Lastkapacitet (ton) 2000 till 8000 28 7

Energianvändning (MJ/tkm) 0,30 0,9 2

Koldioxidekvivalent utsläpp (g/tkm) 22,20 65 131



9 
 

När avstånden, vikten av material och dessa data ovan är kända kan energianvändningen och 

koldioxidekvivalentutsläppen för transporten till betongen beräknas.  

 

Tabell 4 - Energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen av transporten för fundamentet.  

 
 

Sista processen för betongen är själva omrörningen på betongfabriken av alla material för att 

bilda betongen.  Det går åt en hel del el för att röra om betongen, runt 32,7 MJ/kg (Sjunnesson 

2005). Utsläppen för koldioxidekvivalenter fås fram genom att undersöka elmix under det året 

för att få fram koldioxidekvivalentutsläpp för att producera 1 kWh el i Sverige (IVL Svenska 

miljöinstitutet AB 2001). 

 

Tabell 5 - Energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för att röra om betongen till fundamentet, 
baseras på data från (Sjunnesson 2005).   

 
 

Vart och vilket företag som tillverkade armeringsjärnet till fundamentet är inte känt därför har 

en tidigare livscykelanalys som tar fram genomsnittet av miljöpåverkan för att tillverka 

armeringsjärnen i Danmark använts, mer om denna rapport i torn avsnittet. Det är antaget att 

armeringsjärnet består av 15 % råjärn och 85 % återvunnet järn. Processen för råjärn kan ses i 

torn avsnittet.  

 

Transport Fundament Cement från utvinning till lager Cement från lager till betongfabrik Naturgrus Kross Betong

Avstånd (km) 450 212 20 20 11,2

Vikt (ton) 37,380 37,380 77,65 77,65 203,4084

Fordon Båt Tung lastbil Mellan lastbil Mellan lastbil Betonglastbil

Lastkapacitet (ton) 28 7 7 12

Antal fordon 1 2 11 11 5

Totalt avstånd 414 220 220 56

Energianvändning (MJ/tonkm) 0,2988 0,9 2 2 2

Energianvändning sammanlagt (kWh) 1396 1981 856 856 6328

Koldioxidutsläpp (g/tonkm) 22,198 65 131 131 131

Koldioxidutsläpp sammanlagt (kg) 373 515 202 202 1492

Betongomrörning

Energianvändning (MJ/m3) 32,70

Utsläpp

Koldioxid (kg) 258

Metan (g) 1,6

Kolväten (g) 0,0949

Koldioxidekvivalentutsläpp (g/m3) 293
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Tabell 6 - Energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för att tillverka 1 kg armeringsjärn, baseras på 
data från (Schleisner, et al. 1995).  

 
 

När vikten av alla material och miljöpåverkan för att producera ett kg av alla material är känt 

kunde den totala energianvändningen och koldioxidekvivalent utsläpp för att tillverka 

fundamentet beräknas, se Tabell 7.   

 

Tabell 7 - Beräknade energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för att tillverka fundamentet. 

 
 

3.3 Tornet 

Tornet som är 40 m högt och väger 27 ton består till störst del av stål. Tornet består även av 

färg och aluminium till stegen men i relativt små mängder och eftersom ingen exakt data på 

mängden finns undersöks inte detta i denna LCA (Hammarövind 2017).  

 

Tillverkning av stål börjar med att järnmalm utvinns från gruvor. Denna järnmalm 

transporteras bort till ett järnverk där framställning av råjärn sker. Järnmalmen förs in i en 

Järnframställning (Mj/kg)

Koks 7,4

Kol 4

Olja 13,6

Gas 0,1

Framställning armeringsjärn

Kol 6,6

Olja 3,4

Transport 1,2

Totalt 36,3

Koldioxidekvivalentutsläppp (g/kg)

Koldioxid 3114

Metan 0,06

Totalt 3115

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg)

Cement 30427

Tillverka betongen 26

0 till 8 mm naturgrus 6

8 till 16 mm kross 38

16 till 32 mm kross 89

Armeringsjärn 24299

Transport 2784

Totalt 57670

Energianvändning (kWh)

Tillverka betong 808

Cement 47763

0 till 8 mm naturgrus 179

8 till 16 mm kross 324

16 till 32 mm kross 755

Armeringsjärn 78650

Transport 11417

Totalt 139896
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masugn där halten av syre i järnmineralerna minskas kraftigt i en process kallat reduktion 

genom att använda koks och kol som bränsle. Råjärnet som tillverkas innehåller inte enbart 

järn utan en hel del kol, runt 5 % och små mängder av andra mineraler. (Jernkontoret 2013).  

 

I stålverket minskas kolhalten i råjärnet genom en LD konverter där det sker färskning med 

syrgas. Nästa steg är att tillsätta olika legeringar för att ge stålet den önskade styrka och andra 

egenskaper som behövs. Sedan raffineras stålet i en skänkugn där det sker desoxidation, 

rening av stålet, få till önskad gjuttemperatur och justera halterna av legeringar i stålet till 

önskad fördelning. Till sist sker bearbetning av ämnet till önskad form vilket i detta fall är 

stålplåtar. (Jernkontoret 2013).  

 

Dessa stålplåtar fraktas sedan till Wind World fabriken där stålplåtarna valsas till runda delar 

och svetsas ihop för att tillverka tornet. Hela tornet monterats inte ihop i fabriken utan förs i 

tre delar till vindkraftplatsen (USAID 1992).  

 

 

Figur 3 - Flödesschema över alla processer för att tillverka vindkrafttornet. 
 

Data för miljöpåverkan för metallerna stål, järn, koppar och aluminium baseras på rapporten 

av Schlesiner (2000). Rapporten utfördes av det tekniska universitetet i Danmark, DTU i 

samarbete med avdelningen för forskningscenter på Risö och Dansk Energi Analyse A/S där 

Danmarks energistyrelse finansierade projektet. Arbetet utfördes för att analysera vilka 

energieffektiviseringar som kunde göras i Danmarks industri genom bland annat att göra ett 

antal livscykelanalyser. Bland annat togs miljöpåverkan för att tillverka ett kg av utvalt 

material i Danmark fram i denna rapport. Orsaker till att dessa data användes var att det var 

samma land som vindkraftverket tillverkades i och under samma tidsperiod, mer om detta 

resonemang tas upp i diskussionen (Schleisner, et al. 1995). Rapporten har använts i andra 

LCA av vindkraft. (Schleisner 2000).  
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Järnmalmen till stålverken i Danmark under detta årtal utvanns på fyra olika platser vilka var 

Sverige, Brasilien, Australien och Sydafrika vilket ger ett transport genomsnitt på 16200 km 

med båt och 1500 km med tåg. För det återvunna stålet är transporten 200 km med tåg och 50 

km med lastbil.  För stålet kom 15 % från primär produktion och 85 % från återvunnet stål 

och järn. Den beräknade genomsnittliga miljöpåverkan från utvinning av råvara till färdig 

stålplåt i Danmark år 1995 kan ses i Tabell 8 (Schleisner, et al. 1995).   

 

Tabell 8 - Energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för att tillverka 1 kg stål, baseras på data från 
(Schleisner, et al. 1995).   

 
 

Det närmsta stålverket till Wind World fabriken var Fredrikshamn stålverk, avståndet är 407 

km. Sedan transporterades tornet från fabriken till Karlstad och vindkraftplatsen, ett avstånd 

på 1073 km (Mappy 2017). Här skulle fartyg kunnat användas för att korta ner avståndet men 

i detta fall antas att bara lastbil användes. 

 

Tabell 9 – Beräknad energianvändning och koldioxidekvivalentutsläppen för transporten som krävs för 
vindkrafttornet.  

 
 

För energianvändningen till att tillverka själva tornet genom att valsa stålplåtarna till runda 

delar och sedan svetsa ihop detta baseras på LCA rapporten av Luke (2015).  Elanvändningen 

för att tillverka tornet i MJ/kg togs fram i denna rapport genom kontakt med tillverkaren. 

Denna rapport undersöker inte samma modell av vindkraftverk som i denna men i samma 

Råjärn och stål tillverkning (MJ/kg)

Koks 1,6

Kol 7,5

Olja 0,2

Naturgas 0,1

Bearbetning

Kol 13,2

Olja 6,8

Transport 1,2

Totalt 30,6

Koldioxidekvivalentutsläpp g/kg

Koldioxid 2742

Metan 0,05

Totalt 2743

Transport torn Från Fredrikshamn stålverk till Wind World fabrik Från Wind World fabriken till vindkraftplatsen

Avstånd 407 1074

Vikt 27,00 27

Fordon Tung lastbil Tung lastbil

Lastkapacitet 28 28

Antal fordon 1 1

Energianvändning (MJ/tonkm) 0,9 0,9

Koldioxidutsläpp (g/tonkm) 65 65

Totalt  energianvändning  (kWh) 2747 7250

Totalt koldioxidutsläpp  (kg) 714 1885
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effektklass. Detta antas vara en skaplig riktlinje för detta moment och det går åt 0,24 MJ/kg 

för att tillverka tornet (Luke 2015).  Koldioxidekvivalentutsläppen fås genom att undersöka 

elmixen i Danmark under år 1995 (Schleisner, et al. 1995). 

 

I Tabell 10 kan den totala energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för att 

tillverka vindkrafttornet avläsas.  

 

Tabell 10 – Beräknade energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för att tillverka vindkrafttornet. 

 
 

3.4 Rotor 

Rotorn väger totalt 9,8 ton, består av två delar vilka är de tre vindkraftbladen och navet. 

Bladen är av typen LM 17H, tillverkades av företaget LM glasfiber och består av 

kolfiberförstärkt glasfiber. Navet tillverkades av Wind World och består av gjutjärn (USAID 

1992). 

 

Informationen om vikten av material till vindkraftbladen kunde inte hittas istället fick ett 

antagande göras här. Detta antagande bygger på att använda sig av det procentuella 

förhållandet av de olika materialen gentemot totalvikten av vindkraftbladet från ett annat 

vindkraftblad. Data som detta baseras på kommer från rapporten av De Vegt (1997).  

 

Tabell 11 - Vikten av allt material som krävdes för att tillverka vindkraftbladen. 

 

 

Kolfiber tillverkas främst från polyakrylnitril förkortat PAN men också andra fiber 

prekursorer. Detta sker genom att denna PAN plastblandning. Nästa steg är en process som 

kallas stabiliseringsprocessen där fibrerna värms till en temperatur runt 220 °C under 

Energianvändning (kWh)

Utvinna och tillverka stål 229500

Transport 9997

Tillverka tornet 1835

Totalt 241332

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg)

Utvinna och tillverka stål 74062

Transport 2599

Tillverka tornet 37

Totalt 76698

Blad sammansättning  (kg) 1 blad 3 blad

Kolfiber 533 1599

Epoxiharts 505 1515

Glasfiber 505 1515

Stål 57 171

Totalt 1600 4800
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oxidation vilket får fibrerna att ta upp syret och bindningarna i materialet ändras som 

stabiliserar materialet. Sedan är det dags för förkolningen där fibrerna värms till över 1000 °C 

utan syre där ämnen som inte är kol förbränns, det som blir kvar är kolfiber som är tätt 

bundna. I sista steget ytbehandlas kolfibrerna (De Vegt & Haue 1997).  

 

Epoxiharts tillverkas genom en kemisk reaktion mellan epiklorhydrin och bisfenol A.  

 

Glasfiber tillverkas genom smältning vid en temperatur runt 1700 °C av en ugn som drivs 

med gas och elenergi. Glaset förs sedan in i olika kanaler där i slutet sitter platinadeglar, som 

består av många munstycken. Glaset förs genom dessa munstycken, kyls ner och ett 

kopplingsmedel tillförs för att binda ihop materialet. Glasfibrerna förs sedan i en spiral, 

upprullningsdon och spolas upp på hylsor.  (De Vegt & Haue 1997).  

 

 

Figur 4 - Flödesschema över alla processer för att tillverka rotorn. 
 

Data för miljöpåverkan för vindkraftbladen grundar sig på rapporten av De Vegt (1997).  

Denna rapport undersöker miljöpåverkan för tre olika typer av vindkraftblad där en av dessa 

är kolfiber förstärka blad. För detta används programmet Simapro 3 och baseras på Hollands 

CML metod för LCA. Bland annat har miljöpåverkan för kolfiber, glasfiber och epoxiharts 

undersökts (De Vegt & Haue 1997). 

 

Tillverkningen av kolfiber sker i Japan och för epoxiharts i USA Kalifornien. Glasfibern och 

stålet till vindkraftbladen tillverkas i Europa (De Vegt & Haue 1997). Dessa material 

transporteras sedan till LM windpower fabrik i Danmark (LM windpower 2017). 

Energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för tillverkning och transporten för 

dessa material även för tillverkningsprocessen för bladen kan ses i Tabell 12.  
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Tabell 12 - Energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för att tillverka 1 kg av vindkraftbladen, 
baseras på data från (De Vegt & Haue 1997).   

 

 

Sedan transporteras de tre vindkraftbladen till vindkraftplatsen ett avstånd på 793 km (Mappy 

2017).   

 

Navet eller huben som den också kan kallas besår av gjutjärn med en vikt på ungefär 5 ton. I 

detta fall används ecoinvent databas för LCA material för att ta fram energianvändningen och 

koldioxidekvivalentutsläppen för gjutjärn vilket är 8,568 MJ/kg och 1,467 g/kWh (Ecoinvent 

2013).  

 

Energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläpp för att tillverka rotorn till 

vindkraftverket kan ses i Tabell 13.  

 

Tabell 13 – Beräknade energianvändning och koldioxidekvivalentutsläpp för att tillverka rotorn. 

 

 

3.5 Nacell 

Huvudkomponenterna i nacellet som undersöks är växellåda, generator, nacellskyddet, 

girsystem och drivaxel. Dock saknas det en del data på vikten av vissa komponenter som 

aenometern, bottenplatta, olja och smörjmedel med en saknad totalvikt på 1522 kg vilket inte 

undersöks i denna LCA. Alla komponenter förutom generatorn tillverkades i Wind World 

Energianvändning (Mj/kg)

Kol 23,77

Naturgas 47,54

Olja 13,1

Annan energi 3,43

Totalt 87,84

Koldioxidekvivalentutsläpp (g/kg)

Koldioxid 5577

Metan 8,70

Kolväten 0,243

Totalt 5763

Tre blad

Energianvändning (kWh) 117130

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 27654

Navet

Energianvändning (kWh) 9996

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 6161

Sammanlagt rotor

Energianvändning (kWh) 129069

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 34321
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fabrik, generatorn tillverkades av Brook Crompton (USAID 1992).   

 

Data för den exakta materialsammansättningen för dessa komponenter kunde inte hittas efter 

omstående eftersökningar och istället fick ett antagande göras. Tillvägagångsättet som valdes 

då som innan att använda sig av förhållande av varje material gentemot totalvikten för 

komponenten.  Dessa data baseras på två olika rapporter ena av Andersen (2016) där vikten 

av material från ett antal olika vindkraftverk sammanställdes och av Crawford (2009) där ett 

850 kW vindkraftverk undersöktes. Materialsammansättningen för varje komponent kan ses i 

Tabell 14.  

 

Tabell 14 – Vikten av material som krävs för att tillverka komponenterna till nacell.  

 
 

Stål, järn och GRP som står för glasfiber förstärkt polyester, deras tillverkningsprocess 

beskrivs i tidigare avsnitt.  

 

Största delen av kopparn utvinns från sulfidhaltiga malmer som kopparkis.  Kopparhalten i 

malmen som utvinns är till största delen väldigt låg och är starkt bundet till mineralerna i 

malmen. För att få ut kopparn bryts malmen ut från gruvan sedan krossas till mindre 

beståndsdelar och till sist anrikas. Anrikningen går till att malmen smälts där svavel och järnet 

i mineralen oxideras i luft rik på syre i flera steg. Råkopparn som fås ut raffineras i en anod 

ugn och sedan renas till kopparkatoder i en elektrolytisk process. I denna process utvinns 

andra biprodukter också som bland annat guld och silver. Dessa kopparkatoder smälts sedan 

ner till den eftersökta formen och tillsätts med önskade legeringar (Scandinavian Copper 

Development Association 2017).  Kopparn i vindkraftverket används främst till elektriska 

komponenter.  

 

Nästa material är aluminium som tillverkas av bauxit som utvinns i Australien.  Första steget 

är att ta fram aluminiumoxid från bauxit med en process som kallas Bayer processen. Bauxit 

malmen krossas och blandas med natriumhydroxid som uppvärms till 200 °C under tryck, 

detta gör att aluminiumhydroxid kan utvinnas. Denna aluminiumhydroxid uppvärms sedan till 

1200 °C och oxideras till aluminiumoxid. Nästa steg som kallas Hall Heroult processen där 

med smältelektrolys delas aluminiumoxiden upp till kolmonoxid, koldioxid och rent 

aluminium. Denna rena aluminium smälts sedan ner till önskad form. Det antas att aluminium 

som används till vindkraftverket består av 95 % återvunnet aluminium och 5 % rå aluminium 

(Schleisner, et al. 1995).  

 

Material (kg) Generator Växellåda Nacell skydd Girsystem Axel Transformator

Låg legering stål 3439 0 1018 0 0 420

Hög legering stål 0 4249 0 2916 2120 0

Koppar 236 0 0 136 0 90

Järn 0 1133 0 1163 0 0

GRP 0 0 2162 0 0 0

Aluminium 180 283 0 285 0 48

Totalt 3855 5665 3180 4500 2120 558
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Figur 5 - Flödesschema över alla processer för att tillverka nacell. 
 

Data för miljöpåverkan grundar sig på samma danska rapport som innan. För utvinning och 

tillverkning av koppar kan miljöpåverkan avläsas i Tabell 15. Det antas att kopparn utvinns i 

USA och transporteras med båt till Europa. Andelen återvunnen koppar som används är 40 % 

(Schleisner, et al. 1995).  

 

Tabell 15 - Energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för att tillverka 1 kg koppar, baseras på data 
från (Schleisner, et al. 1995).  

 
 

Nästa material är aluminium där bauxit utvinns från Australien och miljöpåverkan från 

utvinning till färdig aluminium från fabrik kan ses i Tabell 16 (Schleisner, et al. 1995).  

 

Nacell Transport

Tillverkning i WInd 
World fabrik

Stål Transport
Utvinning och 

tillverkning av stål

Koppar Transport
Utvinning och 
tillverkning av 

koppar

Järn Transport
Utvinning och 

tillverkning av järn 

GRP Transport Tilverkning av GRP

Aluminum Transport
Utvinning och 
tillverkning av 

aluminium

Sätts ihop med 
resten av nacell i 

WInd World fabrik
Transport

Tillverkning av 
generator i Brook 
Crompton fabrik

Stål

Koppar

Aluminum

Kopparframställning (MJ/kg)

Koks 3

Kol 38,5

Olja 19,5

Naturgas 16,5

Transport 0,7

Totalt 88,2

Koldioxidekivalentutsläpp (g/kg)

Koldioxid 6536

Metan 0,16

Totalt 6539
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Tabell 16 - Energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för att tillverka 1 kg aluminium, baseras på 
data från (Schleisner, et al. 1995).  

 
 

Vart materialen till komponenterna framställdes är okänt istället har antagits vart materialen 

framställdes.  Tillverkning av komponenterna sker i Wind World fabriken och generatorn 

tillverkas i Brook Crompton fabrik i Moenchengladbac, Tyskland. Även transporten för hela 

nacellet från Wind World fabriken till vindkraftplatsen, totalt hamnade transporten för nacell 

på 7072 kWh och 1323 kg koldioxidekvivalentutsläpp.  

 

I Tabell 17 kan den totala energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för nacell 

avläsas.  

 

Tabell 17 - Beräknade energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för att tillverka nacell. 

 
 

3.6 Montering 

Detta moment består av tre olika delmoment vilket är att anlägga en väg, montera upp 

vindkraftverket och att ansluta verket till elnätet (USAID 1992). I detta fall fanns redan en 

väg till vindkraftplatsen med tillräcklig storlek vilket gör att detta moment kan skippas. 6 För 

montering av vindkraftverket behövs en mobilkran på 150 till 200 ton med en hydraulisk bom 

kapacitet på 47 m under kroken. Det tar ungefär 16 timmar totalt för att montera upp 

vindkraftverket med kranen (USAID 1992). 

 

                                                           
6 Erik Fryklund C/O Hammarövind, e-post kontakt  den 19 mars 2017. 

Aluminiumframställning (Mj/kg)

Kol 16,5

Olja 7

Naturgas 1,4

Transport 1

Bearbetning

Kol 15

Olja 3,4

Naturgas 1,5

Totalt 45,8

Koldioxidekvivalentutsläpp (g/kg)

Koldioxid 4001

Metan 0,08

Totalt 4003

Generator Växellåda Nacell skydd Girsystem Axel Transport

Energianvändning (kWh) 27191 42413 33299 34134 18020 9475

Koldioxidekvivalentutsläppv (kg) 8700 14450 12034 11735 5815 2399

Totalt energianvändning (kWh) 164532

Totalt koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 55134
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Den exakta typen av kran som användes för att montera upp Lucia af Boholmen är inte känt 

utan ett antagande har behövts göras. Det antas att en mobilkran på 200 ton från Nordic Crane 

i Göteborg användes i detta fall. Avståndet från lagret i Göteborg till vindkraftplatsen är 250 

km (Mappy 2017). Enligt Tunmats7 går det åt 200 l av diesel för denna kran att montera upp 

vindkraftverket. Diesel med MK1 kvalité har ett värmevärde på 9,8 kWh/l och utsläppen av 

koldioxidekvivalenter är 2,7 kg/l (IVL Svenska miljöinstitutet AB 2001). Den totala 

energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för kranen kan ses i Tabell 18. 

 

Tabell 18 – Beräknade energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för kranen.  

 
 

Avståndet för att ansluta vindkraftverket till elnätet var 400 m och kabeln är nedgrävd. 8 

Elkabeln väger 2 kg/m och materialsammansättningen kan avläsas i Tabell 19 (Lövebrant 

2012).  

 

Tabell 19 - Vikten av material som krävs för att tillverka elkabeln, baseras på data från (Lövebrant 2012).  

 
 

Miljöpåverkan för att gräva upp diket och att montera ihop delarna för vindkraftverket genom 

svetsning och bulta ihop delarna är inte medräknat i denna LCA. Detta på grund av bristande 

data om detta men denna del har låg miljöpåverkan och kommer inte ha en märkbar påverkan 

på resultatet i slutändan. Den totala energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för 

processen med montering kan ses i Tabell 20.  

 

                                                           
7 Robert Tunmats Driftchef Nordic Crane, e-post kontakt den 19 april 2017.  
8 Erik Fryklund C/O Hammarövind, e-post kontakt den 19 mars 2017. 

Bränsleförbukning (l) 200

Värmevärde diesel (kWH/l) 9,8

Koldioxidutsläpp (kg/l) 2,7

Energianvändning (kWh) 1960

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 540

Transport

Energianvändning (kWh) 2858

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 2835

Total energianvändning kran (kWh) 4818

Total koldioxidekvivalentutsläpp kran (kg) 3375

Kabel sammansättning

Aluminium (kg) 330

Koppar (kg) 96

PEX (kg) 374
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Tabell 20 - Beräknade energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för montering fasen. 

 
 

3.7 Underhåll 

Vindkraftverket undersöktes en gång varje månad av två personer som har ett genomsnittligt 

avstånd på 1 mil till vindkraftverket. 9Bränsleförbrukningen för bilen är antagit till 0,7 l/mil. 

Värmevärde för bensin är 9,06 kWh/l och utsläppen för koldioxidekvivalenter 2,65 kg/l (IVL 

Svenska miljöinstitutet AB 2001). Energianvändningen och koldioxidutsläppen för denna 

transport kan ses i Tabell 21.   

 

Tabell 21- Beräknade energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för transporten under 
underhållsfasen 

 
 

Två stora komponenter har gått sönder under driftperioden vilket är växellådan och 

transformatorn.  Även mindre komponenter har bytts ut som gummipackningar, oljefilter, 

svivelkopplingar, olja, smörjmedel och tyristorer men detta har inte undersökts i denna LCA. 
10 Energianvändningen och koldioxidekvivalenter för underhåll avläses i Tabell 22.   

 

                                                           
9 Erik Fryklund C/O Hammarövind, e-post kontakt den 19 Mars 2017. 
10 Erik Fryklund C/O Hammarövind, e-post kontakt den 31 Januari 2017. 

Kran

Energianvändning (kWh) 4818

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 3375

Kabel

Energianvändning (kWh) 10252

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 3701

Totalt montering

Energianvändning (kWh) 15071

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 7076

Avstånd (mil) 1

Bränsleförbrukning (l/mil) 0,7

Värmevärde bensin (kWh/l) 9,06

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg/l) 2,65

Totalt antal gånger 504

Totalt avstånd (mil) 1008

Energianvändning (kWh) 6393

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 1870
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Tabell 22 -  Beräknade energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för underhållsfasen. 

 

 

4 Resultat av livscykelanalys del 1 
Den totala energianvändningen och utsläpp av koldioxidekvivalenter för vindkraftverket 

Lucia af Boholmen från vaggan till slutet av livslängden avläses i Tabell 23.  

 

Tabell 23 - Energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för alla komponenter och totalt för LCA från 
vaggan till slutet av driftfasen. 

 
 

Transport 

Energianvändning (kWh) 6393

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 1870

Transformator

Energianvändning (kWh) 4981

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 1567

Växellåda

Energianvändning (kWh) 42413

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 14450

Totalt

Energianvändning (kWh) 53787

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 17887

Energianvändning (MWh)

Rotor 129,07

Nacell 186,08

Torn 241,33

Fundament 139,90

Montering 15,07

Underhåll 53,79

Totalt 765,23

Utsläpp av koldioxidekvivalenter (Ton)

Rotor 34,32

Nacell 57,03

Torn 76,70

Fundament 57,67

Montering 7,08

Underhåll 17,89

Totalt 250,68
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Figur 6 visar den procentuella fördelningen av energianvändningen för varje komponent eller 

process i förhållande till den totala energianvändningen 765 MWh.  

 

 

Figur 6 - Den procentuella fördelningen av komponenterna eller faser av den totala energianvändningen för 
LCA av vindkraftverket från vaggan till slutet av driftsfasen.  
 

Nästa graf är också den procentuella fördelningen men istället är det utsläppen av 

koldioxidekvivalenter som redovisas.  

 

 

Figur 7 - Den procentuella fördelningen av komponenterna eller faser av den totala 
koldioxidekvivalentutsläppen för LCA av vindkraftverket från vaggan till slutet av driftsfasen.  
 

Den totala elproduktionen under dessa 21 år som vindkraftverket var i drift är 12,22 GWh, se 

bilaga 1 för varje månads elproduktion. Med detta och resultatet ovan kunde de eftersökta 

energipaybak tiden, energi och koldioxidintensitet beräknas.    
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Tabell 24 -  Intensiteten för energi och koldioxidekvivalenter även energi payback månader för LCA av 
vindkraftverket från vaggan till slutet av driftsfasen. 

 

 

4.1 Känslighetsanalys 

Hur resultatet påverkas om energianvändningen för varje kg producerat material ökar eller 

minskar med 10 % kan ses i Figur 8.  Skillnaden i den totala energianvändningen blev 67,32 

MWh för båda fallen.   

 

 

Figur 8 – Känslighetsanalys för energianvändning om miljöpåverkan för att tillverka materialen ökar eller 
minskar med 10 %. 
 

Påverkan på utsläppen av koldioxidekvivalenter för samma känslighetsanalys kan utläsas i 

Figur 9 där den totala skillnaden blev 22,69 ton.   

 

 

Energiintensitet (kWh/kWh) 0,063

Energi payback månader 14,03

Koldioxidintensitet (g/kWh) 20,52
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Figur 9 -  Känslighetsanalys för koldioxidekvivalenter om miljöpåverkan för att tillverka materialen ökar eller 
minskar med 10 %. 
 

Även det nya resultatet med känslighetsanalys för energi och koldioxidekvivalent intensitet 

kan ses i Tabell 25.  

 

Tabell 25 – Hur energi och koldioxidekvivalent intensiteten påverkas om miljöpåverkan för att framställa 
materialen ökar eller minskar med 10 %.  

 
 

Nästa fall som undersöktes var hur resultatet påverkas om transportavstånden eller 

bränsleförbrukningen för transporten ökar eller minskar med 10 %. Skillnaden i 

energianvändning för transport delen är 4995 kWh och utsläppen av koldioxidekvivalent 

utsläppen 1519 kg.  

 

Original 10 % mer 10 % mindre

Total energianvändning (MWh) 765,23 832,55 697,92

Total koldioxidekvivalentutsläpp (Ton) 250,68 273,37 227,99

Total elproduktion (GWh) 12,22

Energiintensitet (kWh/kWh) 0,063 0,068 0,057

Koldioxidintensitet (g/kWh) 20,52 22,37 18,66
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Figur 10 - Känslighetsanalys för energianvändning om transportavstånden ökar eller minskar med 10 %.  
 

 

Figur 11 Känslighetsanalys för koldioxidekvivalenter om transportavstånden ökar eller minskar med 10 %. 
 

Även här har skillnaden i intensiteten för energi och koldioxidekvivalent undersökts.  

 

Tabell 26 – Hur energi och koldioxidekvivalent intensitet påverka om transportavstånden ökar eller minskar 
med 10 %.  

 

 

 

Original 10 % mer 10 % mindre

Total energianvändning (MWh) 765,23 770,23 760,24

Total koldioxidekvivalentutsläpp (Ton) 250,68 252,20 249,16

Energiintensitet (kWh/kWh) 0,0626 0,0630 0,0622

Koldioxidintensitet (g/kWh) 20,52 20,64 20,39
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5 Livscykelanalys för slutfasen, del 2  
Vindkraftverket Lucia af Boholmen är inne på sitt 21 år vilket betyder att verket börjar nå 

slutet av sin livslängd, beräknad livslängd för vindkraftverk är mellan 20 till 25 år. Planer för 

avvecklingen är ännu inte bestämda av Hammarövind men kommer dras inom en snar 

framtid11. 

 

Avvecklingsplanerna för vindkraftverk bör följa riktlinjerna i avfallshierarkin som är med i 

European Waste Framework Directive. Detta är för att hålla miljöpåverkan för 

vindkraftverket låg som möjligt. (EU 2008) 

 

1. Förhindra eller minska mängden avfall. 

2. Återanvända delarna som de är eller efter renovering.  

3. Återvinna materialet. 

4. Energiåtervinning av materialet. 

5. Deponi. 

 

Det är ägaren av vindkraftverket som är skyldig att montera ner vindkraftverket och 

efterbehandla marken till samma skick som innan när livslängden för vindkraftverket har gått 

ut. För fundament och kabel skiljer sig efterbehandlingsgraden från fall till fall beroende på 

kommunens riktlinjer. Kabeln kan lämnas kvar i marken och ibland tas bara det övre skiktet 

av fundamentet bort och täcks med jord. (Energimyndigheten , 2016a)  I detta fall grävs 

kabeln upp och hela fundamentet tas bort för att återvinnas.  

 

Tre olika alternativ för avvecklingen undersöks i denna rapport för att se hur detta påverkar 

LCA men även ekonomisk analys för dessa alternativ.   Det första alternativet är att montera 

ner verket och återvinna materialet i vindkraftverket. Andra alternativet är att sälja 

vindkraftverket vidare för fortsatt produktion på samma plats. Det sista alternativet är att 

flytta verket utomlands för fortsatt produktion där.  

 

5.1 Återvinning av material 

Om materialet är i dåligt skick att det inte går att fortsätta använda eller som det är i många 

fall inte ekonomiskt lönsamt att fortsätta produktion ska vindkraftverket återvinnas till högsta 

möjliga grad. Fördelen med återvinning av material är att processtegen utvinning och 

förädling av råvaran vilket ger en miljö och energivinst. Det blir en viss miljöpåverkan av att 

samla in, skära upp, sortera och transportera återvunnet material men detta är nästan alltid 

lägre än från utvinning och förädling av råvaran (Consortis Producentansvar AB 2009). En 

annan fördel är att råvarorna på jorden är begränsade och med återvinning minskar 

belastningen på dessa begränsade mineraler och mindre mängd material går till deponier. Stål, 

järn, koppar och aluminium som produceras från återvunnet material har i princip i samma 

kvalité som nytt material och kan även återvinnas ett antal gånger. Dock kan legeringar i 

materialen skapa problem för det minskar renheten av återvunnet material. Dessa legeringar 

                                                           
11 Erik Fryklund C/O Hammarövind, e-post kontakt den 5 April 2017. 
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ackumuleras varje gång materialet återvinns vilket gör det svårare att separera ut ämnena från 

materialet (Frid & Rosen 2015).  

 

Återvinning för vindkraftverket Lucia af Boholmen börjar med att tömma verket på oljor och 

smörjmedel, vätskor som kan läcka ut när delarna transporteras. Sedan kopplas 

vindkraftverket bort från elanslutningen. När detta är gjort kan vindkraftverket börja monteras 

ner och för det behövs en kran. Det antas att det är samma kran som användes för att montera 

upp verket, att det går åt samma mängd energi och koldioxidekvivalentutsläpp. Bladen 

monteras ner först, följt av navet sedan nacell och till sist de tre delarna för vindkrafttornet. 

Även kabel till elnätet grävs upp för att återvinna materialen. För fundamentet används en 

hydraulisk hammare för att bryta sönder betongen i mindre bitar som kan transporteras 

(Consortis Producentansvar AB 2009).  

 

Från här finns olika vägar som kan tas för behandling av komponenterna. Antigen kan tornet 

och bladen skäras upp på plats eller skickas komponenterna hela till återvinningsstationen. 

Anledningen för att skära upp materialet i mindre delar på plats är att underlätta transporten 

till återvinningscentralen (Consortis Producentansvar AB 2009).  

 

Om återvinningsstationer i Sverige klarar av att ta hand om komponenter från vindkraftverk är 

osäkert. Kontakt med olika företag som sköter återvinningscentraler i Sverige som Stena 

recycling, Hans Andersson recycling och SUEZ recycling har svaret varit princip samma eller 

att inget svar kunde ges för att det saknas erfarenhet att ta hand om vindkraftverk och en 

utredning behövs göras för att undersöka om detta är möjligt innan svar kan ges 12 13 14.  Att 

göra en sådan utredning skulle ta för lång tid för att kunna behandlas inom tidsramen för detta 

arbete. Då har ett antagande fått göras här att Stena recycling i Karlstad klarar av att behandla 

vindkraftverket och denna anläggning ligger 12 km bort. (Mappy, 2017)Dock finns det stor 

risk att avståndet blir längre. Tornet, nacell, navet, delarna av fundament och kabeln 

transporteras till denna återvinningsstation, inte vindkraftbladen.  

 

På återvinningsstationen plockas komponenterna isär och materialen sorteras. Här används 

flera arbetsverktyg som svets, bultdragare och siktmaskiner. Dock finns ingen data på 

energianvändningen för detta moment men antas vara relativt låg och miljöpåverkan från 

detta undersökts inte här. För fundamentet krossas bitarna och armeringsjärnet sorteras ut 

(Consortis Producentansvar AB 2009).  

 

När materialen är sorterade skickas det iväg till respektive industrier som kan återvinna 

materialen. 

 

För att bryta isär fundamentet med en hydraulisk hammare går det åt 0,00712 MJ/kg och 

koldioxidekvivalentutsläppen är 0,542 g/kg. För transporten till återvinningsstationen krävs 

                                                           
12 Bengt Samuelsson Filialchef Stena Recycling AB, e-post kontakt den 10 Maj 2017. 
13 Göran Nordin Hans Andersson Recycling AB, e-post kontakt den 20 April 2017.  
14 Christina Jacobson Kommunikatör SUEZ Recycling AB, e-post kontakt den 5 Maj 2017.  
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det åtta vändor för en tung lastbil och för att sedan krossa fundamentet går det åt 28 kWh/ton 

el (Bonou, et al. 2016). För att få fram koldioxidekvivalentutsläppen för detta får Sverige 

energimix för elproduktion undersökas och för varje kWh el som producerar släpps det ut 

ungefär 20 g koldioxidekvivalenter.  Processen för att återvinna armeringsjärnet beskrivs 

längre ner i detta avsnitt. Att återvinna betongkrossen som ballast i betongtillverkning istället 

för natursten ger en energivinst på 0,088 MJ/kg och 1,67 g/kg besparing i 

koldioxidekvivalentutsläpp, se data från del ett. Jämfört med energianvändningen för att bryta 

isär och krossa betongen blir det en knapp energivinst med att återvinna betong utan det 

kommer från armeringsjärnet, dock förhindrar det resurseranvändning av natursten.  

 

Tabell 27 -  Beräknade energianvändning och utsläpp av koldioxidekvivalenter men även också energivinsten 
och besparing av utsläpp av koldioxidekvivalenter för återvinning av fundamentet. 

 

 

Nedan beskrivs energivinsten att återvinna nacell, torn, kabel och navet sammanställt för varje 

material. Data baseras på rapporten Report on the Environmental Benefits of Recycling.  

Denna rapport togs fram av Imperial College London från uppdrag av Bureau of international 

recycling eller BIR förkortat. Data togs fram genom att göra omfattande litteratursökningar 

där bland annat ett antal LCA användes och statistik från industrierna. Resultatet som togs 

fram är ett riktmärke, för energianvändningen och koldioxidekvivalent utsläpp för primär 

produktion av materialet och sekundär produktion, återvinning (Grimes, et al. 2008).  

 

Allt stål och järn en total vikt på 56647 kg från nacell, torn och armeringsjärnet i betong 

transporteras till Björnliden stålverk som ligger 54 km bort (Mappy 2017).  Detta stålverk är 

det närmsta stålverket till vindkraftverket som använder sig av återvunnet material till 

produktion. Återvinning av stål och järn går till att det smälts ner i en elektrisk ljusbågsugn 

där temperaturer runt 1600 °C används. Vid smältningen försvinner en del material som 

slagg, ungefär 10 % av materialet. Denna mängd 4766 kg deponeras på en industrideponi som 

antas vara max 20 km bort.  Jämfört med att används sig av järnmalm för att producera stål 

ger återvinning en energivinst på 11,4 MJ/kg och en besparing av koldioxidekvivalentutsläpp 

med 1,3 kg/kg producerat stål. För järn ger återvinning en energivinst med 5,99 MJ/kg och en 

Bryta isär betong med hydraulisk hammare

Energianvädning (kWh) 411

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 112

Krossa betong

Energianvändning  (kWh) 5814

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 116

Transport

Energianvändning  (kWh) 1201

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 312

Återvinna armeringsjärn

Energivinst (kWh) 22295

Koldioxidekvivalentminskning (kg) 6809

Återvinna betong

Energivinst 5076

Koldioxidekvivalentminskning 348
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minskning med koldioxidekvivalentsutsläpp med 1,03 kg/kg per producerat järn (Bureau of 

International Recycling [BIR] 2008).  

 

För koppar med en vikt på 462 kg transporteras det bort till Boliden Rönnskärr 

kopparsmältverk, avstånd på 975 km. Vid återvinning av koppar beräknas endast 5 % av 

materialet går förlorat som slagg och eftersom denna vikt blir väldigt låg endast 23 kg 

försummas transporten av detta material till deponi. Energivinsten med kopparåtervinning är 

10,6 MJ/kg och minskade koldioxidekvivalentutsläpp 0,81 kg/kg (BIR 2008).  

 

Vikten för all aluminium är 796 kg som transporteras bort till Stena Aluminium i Älmhult, 

avstånd på 395 km (Mappy 2017). Energivinsten här är 44,6 MJ/kg och minskade 

koldioxidekvivalentutsläpp är 3,54 kg/kg för producerat aluminium (BIR, 2008).  
 

Tabell 28 – Beräknade energivinster och besparing av koldioxidekvivalenter med återvinning av respektive 
komponent men också miljöpåverkan för transporten. 

 
 

Ett stort problem i dagsläget är hur vindkraftbladen och nacellskyddet ska hanteras efter drift. 

Det vanligaste alternativet har varit deponi men på grund av att komponenterna innehåller 

organiskt material skapar detta problem. I flera länder idag har det införts förbud för att 

deponera organiskt material som Tyskland och Sverige (Cherrington, et al. 2012). I Sverige 

infördes förbud att deponera material som kan förbrännas och detta förbud utökades år 2005 

att inkluderas organiskt avfall (Miljö och energidepartementet 2011). Dock har vindkraftblad 

fått dispens inom EU att deponeras då förnybar energi ska främjas men detta förväntas ändras 

då avfallsmängderna ökar och deponi är inte ett hållbart alternativ, avfallshierarkin ska följas. 

Andra alternativ för att ta hand om vindkraftbladen är energiåtervinning genom förbränning, 

mekanisk återvinning, pyrolys och kemisk återvinning (Cherrington, et al. 2012).  

 

Att mekanisk återvinna vindkraftbladen går ut på att bryta ner materialet i bland annat en 

kross där de olika materialen i kompositen kan fördelas.  Nackdelen är att fibrerna tar skada 

Transport

Energianvädning (kWh) 1679

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 422

Nacell

Energivinst (kWh) 57033

Koldioxidekvivalentminskning (kg) 22833

Torn

Energivinst (kWh) 76950

Koldioxidekvivalentminskning (kg) 31590

Nav

Energivinst (kWh) 6297

Koldioxidekvivalentminskning (kg) 1078

Kabel

Energivinst (kWh) 3812

Koldioxidekvivalentminskning (kg) 1086
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av denna nedbrytning vilket gör att det återvunna materialet har låg kvalité och har inte 

samma mekaniska styrka som nytt material. Istället kan detta återvunna material användas i 

andra produkter som utfyllnadsmaterial i asfalt, båtar, bilinteriörer eller som ballast i betong 

(Cherrington, et al. 2012).  

 

I pyrolys förs styckade delar av vindkraftbladen in i en ugn som värms till mellan 450 till 700 

°C utan syre. I denna process förångas epoxihartsen och det som blir kvar är fibrerna som kan 

återvinnas. Kemisk återvinning använder starta kemikalier som är miljöfarliga för att bryta ner 

epoxihartsen och fibrerna kan återvinnas.  (Cherrington, et al. 2012) 

 

Energiåtervinning av vindkraftbladen genom förbränning är inte ovanligt utan sker med 

framgång i Danmark och Tyskland.  Även här mals materialet ner till mindre storlek och 

sedan blandas detta med ungefär 10 % annat avfall som ska förbrännas.  Pannan behöver ha 

en temperatur runt 450 till 550 °C och ha stora flöden av syrerik luft (Cherrington, et al.  

2012).  Genom att glasfiber inte kan förbrännas blir askhalten hög. Denna aska innehåller 

kalciumoxid som kan reagera med vatten och detta kan vara en hälsofara för bland annat 

lungor. Även vid kross av vindkraftbladen kan det skapas damm som är hälsofarligt att få i 

sig. Ett annat problem med detta är att luftflödeshålen i pannan blir igentäppta av materialet 

(Rahnama 2011).  

 

I dagsläget finns det enbart en storskalig anläggning som förbränner vindkraftblad vilket är en 

cementanläggning i Melbeck Tyskland där även askan efter förbränning kan användas som 

fyllnadsmaterial i cementproduktionen (Rahnama 2011).  

 

I denna LCA undersökts alternativen energiåtervinning genom förbränning i cementfabrik och 

mekanisk återvinning som ballast i betong.  

 

För förbränning undersöks två alternativ antingen att vindkraftbladen och nacellskyddet 

transporteras till Melbeck Tyskland ett avstånd på 943 km eller till cementanläggning i Slite 

där avståndet är 212 km med lastbil och 450 km med båt (Mappy 2017). Värmevärden för 

materialen i vindkraftbladen är 30 Mj/kg för epoxiharts och 34 Mj/kg för kolfiber.  Utsläppen 

av koldioxidekvivalenter vid förbränning är 3,025 g/kg (Li, et al. 2016).  
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Tabell 29 – Beräknade energianvändning och utsläpp av koldioxidekvivalenter av att behandla vindkraftbladen 
och nacellskyddet men även energivinsten som fås av förbränning och att återvinna stålet i komponenterna.  

 
 

Fox (2016) undersökte om kompositmaterialen i vindkraftbladen kan återvinnas som ballast i 

betong.  Det visade sig att det går under särskilda förhållanden. Dock uppstod problem i vissa 

fall med styrkan i betongen vilket gjorde att sprickor uppkom.  Detta berodde bland annat på 

att strimlad kompositmaterial har släta ytor och samma form vilket gjorde att bindningarna 

mellan materialen blev svaga i betongen. Det krävs mer forskning inom området men detta 

skulle kunna vara en möjlighet för hur vindkraftbladen kan återvinnas.  

 

Scenario tre att återvinna kompositmaterialen från vindkraftbladen och nacellskyddet som 

ballast undersöks här.  Först transporteras delarna till återvinningsstationen, avstånd på 10,9 

km (Mappy 2017). Bladen och nacellskydd strimlas i en kross och metallerna sorteras ut.  

Kompositmaterialet transporteras till betongfabriken där det används som ballast i betongen 

(Cherrington, et al. 2012). Energivinsten som fås av att använda kompositmaterial istället för 

natursten är den energi som används för att framställa natursten och transport i tidigare 

fundament avsnittet vilket blir 0,088 MJ/kg.  Utsläpp av koldioxidekvivalenter som undviks 

är 1,67 g/kg material.  Miljövinsten som fås att återvinna betong som ballast är nästan 

obefintlig jämfört med energi som går åt vid kross och transport men om det jämförs med 

deponi är det bra alternativ i resursperspektivet. Det fås också en skaplig energivinst av att 

återvinna stålet i materialen.   
 

Transport Melbeck Slite

Energianvädning (kWh) 1882 722

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 489 150

Kross

Energianvädning (kWh) 159

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 0,5

Förbränning

Energivinst (kWh) 36735

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 21

Återvinna stålet i nacellskyddet och bladen

Energivinst (kWh) 3389

Koldioxidekvivalentminskning (kg) 1391
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Tabell 30 – Beräknade energianvändningen och utsläpp av koldioxidekvivalenter att behandla bladen men även 
miljövinsten som fås av att återvinna kompositmaterialet som ballast i betong och återvinna stålet. 

 
 

5.1.1 Ekonomi 

Kostnaden för att hyra kranen ligger mellan 100 till 200 tusen kr där även transporten till 

vindkraftplatsen och arbetskostnaden ingår15. Resterande kostnader för varje delmoment för 

nermontering och behandling av komponenterna kan ses i Tabell 31.  

 

Tabell 31 –Kostnaden för varje delmoment i att återvinna vindkraftverket, baseras på data från (Perez & 
Rickardsson 2008). 

 

 

Den ekonomiska vinsten som kan fås från försäljning av materialen till återvinning varierar 

beroende på kvalitén på materialet, arbete som krävs för att sortera men även priset på metall 

skiljer sig från månad till månad.  I detta fall har priserna i Tabell 32 används. 

 

                                                           
15 Robert Tunmats Driftchef Nordic Crane, e-post kontakt den 19 april 2017 

Transport

Energianvädning (kWh) 36

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 9

Kross

Energianvädning (kWh) 159

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 0,5

Återvinna som ballast i betong

Energivinst (kWh) 238

Koldioxidekvivalentminskning (kg) 16

Återvinna stålet i nacellskyddet och bladen

Energivinst (kWh) 3389

Koldioxidekvivalentminskning (kg) 1391

Transport (kr/mil) 300

Kross för förbränning (kr/ton) 200

Kross för deponi (kr/ton) 150

Förbränna vindkraftblad (kr/ton) 900

Gräva upp kabel och transport (kr/m) 185

Ta bort fundament (kr/m3) 400

Fylla igen (kr/m3) 50
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Tabell 32 - Priser på metallskrot, (Recycla 2017). 

 
 

5.2 Vidare produktion på samma plats 

För vidare produktion på samma plats undersöks två olika alternativ. Första alternativet är att 

vindkraftverket fortsätter som vanligt tills en stor komponent går sönder som är för dyr att 

laga vilket är beräknat till max fem år. Det andra alternativet är att verket monteras ner för att 

renoveras först vilket beräknas öka livslängden upp till 10 eller 15 år.  

 

För det första alternativet är det omöjligt att veta exakt när en komponent som växellådan 

kommer att haverera, det kan ske några månader från nu eller dröja flera år. I detta fall antas 

att vindkraftverket kan producera i max fem år till i det skicket det är i nu.  

 

Vad vindkraftverket kommer att producera under dessa extra år får antas och här undersöks 

tre olika fall. För att få en bra riktlinje används årsmedelvärdet för elproduktion under alla 

tidigare års produktion vilket hamnar på 623,38 MWh. Sedan används två extremfall den 

högsta elproduktionen tidigare vilket var 839,2 MWh och den lägsta elproduktionen 508,63 

MWh, se bilaga 1. 

 

Den enda energin som går åt vid detta fall är underhållet där data från del ett används. När 

vindkraftverket inte kan fortsätta producera ska även i detta fall vindkraftverket återvinnas, 

samma data används som innan.  

 

Andra alternativet behövs vindkraftverket monteras ner för att skickas till en verkstad där 

renoveringen sker. Antas här att det är samma miljöpåverkan för att montera upp 

vindkraftverket som att montera ner det, data från del ett för kranen används här. Sedan 

transporteras nacell, tornet och rotorn till verkstad, i detta fall kan avståndet antas vara 50 km 

bort.  

 

För miljöpåverkan för renoveringen används rapporten av Skrainka (2012).   Rapporten 

baseras på en Vestas v80 2 MW men resultatet visar den procentuella miljöpåverkan jämfört 

med tillverkning av de olika komponenterna för vindkraftverket. Av denna anledning kan 

resultatet användas för denna LCA också, det antas det är samma förhållanden mellan 

miljöpåverkan för renovering och tillverkning.  

Att renovera tornet och rotorn antas ha väldigt låg påverkan på miljön och får ses som 

försumbara i en LCA. Renoveringen undersöker om det finns sprickor i bladen eller tornet 

och om det finns läggs ett nytt lager GRP på bladet eller svetsas ihop för tornet. Dock är det 

Försäljning av skrot

Stål (kr/ton) 1100

Koppar (kr/ton) 29000

Aluminum (kr/ton) 3000

Järn (kr/ton) 1100
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sällan som tornet och bladen får stora skador under 20 år 

 

En kort beskrivning av renoveringsprocessen för nacell beskrivs här. Första steget är att 

plocka ut alla komponenter från nacellen och nacellskyddet rengörs med högtryckstvätt och 

avfettningsmedel.  Sedan undersöks skyddet för att se om det finns några sprickor eller andra 

skador, inga maskiner används utan undersökningen görs endast för hand. Om det finns 

skador lappas det ihop med ett nytt lager GRP. Till sist tas gammal färg bort genom 

sandblästring och ett nytt lager skyddande färg läggs på (Skrainka 2012).  

 

För generatorn plockas alla komponenter isär och tvättas först sedan förs de in i en 

industriung för att torkas. Efter detta genomförs flera tester för att undersöka kvalitén på 

komponenterna.  Med pyrolys bränns isolering bort på statorn och rotorn, ny isolering 

monteras efter detta. Trådspolarna här byts också ut för hand och generatorn förs sedan in i en 

maskin för vakuumtryckimpregnering. Beroende på kvalité renoveras eller ersätts lager och 

generatorn ringarna med nya. Generatorn monteras ihop, tester genomförs för att se om rotorn 

är dynamiskt balanserad, en sista tvätt görs och till sist läggs ett nytt lager färg innan 

generatorn är klar (Skrainka 2012).  

 

Nästa komponent är växellådan där själva testerna använder sig av en hel del energi. Det 

behövs en special testanläggning med motor, generator för att simulera ett verkligt fall. Sedan 

plockas växellådan isär och alla komponenter undersöks individuellt. Kullagerna och 

kugghjulen i växellådan byts antigen ut vilket är det mest troliga fallet eller renoveras. Det 

sista som görs är att nya förseglingar, oljefilter, olja och ett nytt lager färgs läggs på (Skrainka 

2012).  

 

För transformatorn är det samma process att först rengöra sedan plockas komponenten isär där 

alla defekter noteras. Det finns en hel del organiskt material i transformatorn som isolering 

och cellulosa i lindningarna, detta byts ut till nytt material. Detta gäller även själva 

lindningarna av koppar och aluminium byts ut. Alla packningar och bussningar byts också ut, 

sedan monteras transformatorn ihop, tvättas och ett nytt lager färg läggs på (Skrainka 2012).  

 

Sista komponenten är huvudaxeln även här börjar renoveringen med att rengöra komponenten 

genom att bland annat ta bort smörjfett och sedan bada metalldelarna i ett alkaline bad. Alla 

kullager i axeln tas av, testas och beroende på kvalitén på delarna ersätts delarna med nya 

eller renoveras. Både fallen undersöks i denna LCA men det är mer troligt att delarna ersätts 

med nya då komponenterna utsätts för stort slitage under drift. Sista steget är att testa om 

axeln håller kriterierna och när testerna är godkända är komponenten klar för drift (Skrainka 

2012).  

 

Det är de stora komponenterna som renoveras, vindkraftverket transporteras sedan tillbaka till 

samma plats och monteras upp. 
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Det finns fyra olika scenarion för renoveringen, dessa är om nya kullager och växlar 

installeras eller om dessa delar renoveras. Sedan är det tre olika villkor som beror på om det 

är återvunnet stål och koppar som används eller om det är primär produktion för att tillverka 

nya kullager eller växlar. Första fallet är att återvunnet koppar används med en mix av primär 

och återvunnet stål. Andra fallet är att bara återvunnet stål och koppar används, sista fallet är 

bara primär produktion av material. Det procentuella resultatet för renoveringen kan ses i 

Tabell 33. 

 

Tabell 33 - Den procentuella andelen av miljöpåverkan för att tillverka nacell som går åt i renoveringen., data 
baseras på (Skrainka 2012). 

 
 

Energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för detta alternativ kan ses i Tabell 34. 

 

Tabell 34 – Beräknade energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen för alternativet att renovera 
vindkraftverket och fortsätta producera på samma plats.  

 
 

Den årliga elproduktionen under dessa 10 till 15 år extra som kan fås genom renoveringen 

antas vara den genomsnittliga årsproduktionen på 623,28 MWh vilket ger en total extra 

elproduktion på ungefär 623 MWh efter 10 år och 9351 MWh efter 15 år. Även i detta fall 

återvinns vindkraftverket när livslängden tar slut, samma data som innan används.  

 

5.2.1 Ekonomi 

Första alternativet att fortsätta producera upp till fem år undersöks fyra olika scenarion i den 

ekonomiska analysen, två extremscenarion och två mer rimliga alternativ. De två 

parametrarna som ändras i dessa scenarion är elproduktionen och elpriset. För det första 

scenariot som kallas det bästa alternativet används den högsta årsproduktionen under tidigare 

1 2 3

Nya lager och växlar 50,00% 48,00% 51,00%

Renovera lager och växlar 8,00% 8,00% 8,00%

Nya lager och renovera växlar 29,00% 29,00% 30,00%

Renovera lager och växlare 29,00% 26,00% 26,00%

Ner och uppmontering

Energianvändning  (kWh) 9637

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 6750

Transport

Energianvändning  (kWh) 4500

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 1170

Energianvändning renovera nacell (kWh) Fall 1 Fall 2 Fall 3

Nya lager och växlar 93039 89318 94900

Renovera lager och växlar 14886 14886 14886

Nya lager och renovera växlar 53963 53963 55823

Renovera lager och växlare 53963 48380 48380

Koldioxidekivalentutsläpp renovera nacell (kg)

Nya lager och växlar 28516 27375 29086

Renovera lager och växlar 4563 4563 4563

Nya lager och renovera växlar 16539 16539 17109

Renovera lager och växlare 16539 14828 14828
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år se bilaga 1 och högsta elpriset 505,91 kr/MWh under de senaste 10 åren på nord spot. Nästa 

alternativ är den lägsta elproduktionen och det lägsta elpriset 196,24 kr/MWh de senaste 10 

åren som användes vilket har fått namnet sämsta scenariot (Nordpoolspot 2017). Enligt 

kontakt med Wickman16 ligger driftkostnaden mellan 30 till 60 tusen kr. Även kostnaden för 

återvinningen varierar mellan 205670 till 305670 kr. För det bästa scenariot används det 

lägsta återvinning och driftkostnad, tvärtom för det sämsta scenariot.  

 

För de två mer rimliga scenarion används den genomsnittliga årsproduktionen och elpriset 

senaste året 255,64 kr/MWh (Nordpoolspot 2017). Här undersöks två olika fall vilka beror på 

kostnaden för drift och återvinning. Fall ett används det lägsta drift och 

återvinningskostnaden, tvärtom för fall två.  

 

För alternativ två ligger kostnaden för att montera ner verket mellan 100 till 200 tusen kr, 

samma för att montera upp det igen17. Att renovera vindkraftverket ligger på mellan 500 till 

700 tusen kr18. Även i detta fall undersöks två olika fall extremscenarion som baseras på 

samma principer som innan dock med denna investeringskostnad.  

 

5.3 Fortsatt produktion i annat land 

Anledningen att flytta vindkraftverket till ett annat land för fortsatt produktion är att ett högre 

pris kan fås av varje producerad kWh genom bland annat generösa stödsystem. I Sverige är 

lönsamheten för vindkraftverken i dagsläget låg efter att de 15 år som elcertifikat kan fås går 

ut (Lindberg 2016). Detta beror på att priset på el är lågt ligger runt 0,25 kr/kWh 

(Nordpoolspot 2017). Andra orsaker har varit repowering, att gamla kW verk byts ut mot nya 

MW vindkraftverk. Flera vindkraftverk har sålts till Irland eller Italien där stödsystemen är 

stora för mindre vindkraftverk, i Italien kan det fås upp till mellan 2,2 till 2,5 kr/kWh. Andra 

länder som svenska vindkraftverk har sålts till är Finland, Estland, Norge, Nederländerna men 

även utanför Europa som Chile, Japan och Kenya. Dock kan denna marknad förändras snabbt 

beroende på politiska beslut som kan öka svårigheten att få dessa stöd, ett av dessa länder är 

Irland där stödsystemet förändrades till år 2017 (Lindberg 2016).  

 

I denna LCA undersöks alternativen om vindkraftverket säljs till Irland, Italien och Estland.  

 

Första steget är att montera ner vindkraftverket, samma data som innan används för kran. 

Fundamentet som är kvar återvinns enligt samma process som beskrivs i 

återvinningsavsnittet. I det nya landet måste ett nytt fundament och elanslutning installeras. 

Här har förenklingen gjorts att det går åt samma mängd energi och koldioxidekvivalentutsläpp 

som det gjorde att tillverka komponenterna i del ett. Även renovering av vindkraftverket 

utförs för att utöka livslängden, samma data som innan används. Dock undersöks bara det 

mest troliga scenariot att nya lager och växlar installeras med återvunnet material, scenario 1 

                                                           
16 Andreas Wickman Wickman Wind, e-post kontakt den 21 april 2017.  
17 Robert Tunmats Driftchef Nordic Crane, e-post kontakt den 19 april 2017. 
18 Andreas Wickman Wickman Wind, e-post kontakt den 21 april 2017. 
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fall 2. Skillnaden mellan dessa olika länder för miljöpåverkan är då endast transportavstånden.  

 

 Om verket säljs till Irland blir avstånden först till Göteborgs hamn 251 km bort sedan med 

båt över till Irland Dublin 1691 km och sedan antas att transporten i Irland är 100 km vilket 

ger ett totalt avstånd på 2042 km. För Estland alternativet transporteras verket 213 km till 

Stockholm, sedan med båt till Estland 552 km bort och även här har avståndet i landet satt till 

100 km, totalt avstånd på 865 km. Italien alternativet undersöks två alternativ antigen att 

vindkraftverket transporteras hela vägen med lastbil, avstånd på 2738 km eller om en båt 

används mellan Göteborg till Rom avstånd på 4975 km och sedan 100 km i landet (Mappy  

2017; Sea distances 2017).  

 

För att montera upp verket används även här samma data som innan för kran. Elproduktionen 

som används i detta fall är årsmedelvärdeproduktionen på 623 MWh. Efter att livslängden har 

gått ut ska det även här återvinnas, samma data som innan.  

 

Tabell 35 – Beräknade energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläpp för alternativet fortsatt produktion i 
annat land. 

 
 

5.3.1 Ekonomi 

Kostnaden för detta alternativ att flytta vindkraftverket till annat land har tagits fram med 

kontakt med Wickman. Wickman har tidigare erfarenhet då de var med i projektet för 

repowering vindkraftparken på Näsudden där bland annat samma modell Wind World 3700 

byttes ut och såldes. Detta beror på ett antal parametrar bland annat att kostnaden för 

elanslutning och tillståndsansökan varierat stort mellan länder men här har en 

överslagsberäkning gjorts. Att montera ner vindkraftverket kostar upp till 200 tusen kr sedan 

att transportera och montera upp verket kostar runt 300 tusen kr. Införskaffa tillstånd, bygga 

nytt fundament och elanslutning bland annat kommer gå upp emot 500 tusen kr. Att renovera 

verket går på mellan 500 till 700 tusen kr och återvinna runt 205 till 305 tusen kr. Den totala 

Italien med enbart lastbil transport Italien med båtIrland Estland

Transport

Energianvädning (kWh) 41070 28395 13724 7454

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 10678 4357 2503 1591

Nytt fundament

Energianvädning (kWh) 139896

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 57670

Montera upp och ner verket

Energianvädning (kWh) 9637

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 6750

Renovering

Energianvädning (kWh) 103454

Koldioxidekvivalentutsläpp (kg) 35295

Energivinst återvinning

Energivinst (kWh) 192233

Koldioxidekvivalentutsläpp besprarning (kg) 57503
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kostnaden kommer då hamna mellan 1,7 till 2,2 miljoner kr. 19   

 

Även i detta fall undersöks flera scenarion då elpriset varierar men också då 

investeringskostnaden varierar. Elpriserna som undersöks är 2,2 kr/kWh vilket är för Italien 

fallet sedan 0,7 kr/kWh och till sist 0,3 kr/kWh.   

 

6 Resultat del 2 
Här redovisas hur de tre olika alternativen för slutfasen påverkar resultatet för LCA från del 

ett.  

 

6.1 Återvinning 

Energivinsten från att återvinna materialen från vindkraftverket kan avläsas i Figur 12. De tre 

olika scenarion beror på hur bladen behandlas, första scenariot är förbränning i Melbeck, 

scenario två är förbränning i Slite och tredje scenariot är användning som ballast i betong.  

Energianvändningen för att montera ner verket, behandla komponenterna och transport är 

15,96 MWh scenario ett, 14,81 MWh scenario två och 14,11 MWh för scenario tre. 

Energivinsten   som fås med återvinning jämfört med primär produktion av materialen är 

ungefär 208 MWh för både scenario ett och två vilket kan jämföras med 172 MWh för 

scenario tre.   

 

 

Figur 12 - Energivinsten från återvinning av materialen från vindkraftverket där de olika scenarion beror på hur 
vindkraftbladen behandlas där scenario 1 är förbränning i Melbeck, scenario 2 är förbränning i Slite och 
scenariot 3 är återvinning som ballast i betong. 

 

Koldioxidekvivalentutsläppen för att montera ner verket, behandla komponenterna och 

transport är 4851 kg scenario ett, 4511 scenario två och 4346 för scenario tre. Minskade 

utsläpp av koldioxidekvivalenter med återvinning jämfört med primär produktion av 

                                                           
19 Andreas Wickman Wickman Wind, e-post kontakt den 21 april 2017. 
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materialen är 62,35 ton för scenario ett och två med 63,76 ton för scenario tre. Här kan ses att 

återvinning scenario 3 besparar mest koldioxidekvivalentutsläpp men ger minst energivinst av 

alla tre scenarion.  

 

 

Figur 13 – Undvikta koldioxidekvivalentutsläpp med återvinning av materialen från vindkraftverket där de olika 
scenarion beror på hur vindkraftbladen behandlas där scenario 1 är förbränning i Melbeck, scenario 2 är 
förbränning i Slite och scenariot 3 är återvinning som ballast i betong.  
 

Den totala energianvändningen och koldioxidekvivalentutsläppen från del ett av 

livscykelanalysen var 765,23 MWh respektive 250,68 ton. Hur återvinning påverkar detta kan 

ses i Tabell 36 även för intensiteten för energi och koldioxidekvivalenter.  

 

Tabell 36 – Hur återvinningsalternativen påverkar resultat från del ett där de olika scenarion beror på hur 
vindkraftbladen behandlas, scenario 1 är förbränning i Melbeck, scenario 2 är förbränning i Slite och scenariot 3 
är återvinning som ballast i betong.  

 

 

  

 

 

Original fallet del 1

Energianvändning (MWh) 765,23

Koldioxidekvivalentutsläpp (Ton) 250,68

Energiintensitet (kWh/kWh) 0,063

Koldioxidekvivalentintensitet (g/kWh) 20,52

Energi payback månader 14,03

Med återvinning Scenario 1Besparing Scenario 2 Besparing Scenario 3 Besparing

Energianvändning (MWh) 573,00 25,12% 571,84 25,27% 607,64 20,59%

Koldioxidekvivalentutsläpp (Ton) 193,18 22,94% 192,84 23,07% 191,27 23,70%

Energiintensitet (kWh/kWh) 0,0469 0,0468 0,0497

Koldioxidekvivalentintensitet (g/kWh) 15,81 15,78 15,65

Energi payback månader 12,98 12,94 13,14
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I Figur 14 och Figur 15 utläses hur återvinning påverkar resultat för de olika 

känslighetsanalyserna som genomförde i del ett. Den procentuella besparing som kan fås med 

återvinning varierar med upp till 2 % med känslighetsanalysen.  

 

 

Figur 14 - Den procentuella besparing av energianvändningen som kan fås med återvinning mot de olika 
känslighetsanalyserna som genomfördes i del ett.  
 

 

Figur 15 - Den procentuella besparing av koldioxidekvivalentutsläpp som kan fås med återvinning mot de olika 
känslighetsanalyserna som genomfördes i del ett. 
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6.1.1 Ekonomisk bedömning 

I Figur 16 avläses kostnaden med återvinning där de ekonomiska vinsterna för återvinning av 

metaller är nästan 63 tusen kr. Dock kostar det mellan 200 till 300 tusen kr för att montera 

ner, transportera och behandla komponenterna. Fallen beror på att kostnaden för kranen till 

nermontering som varierar mellan 100 till 200 tusen kr.   

 

 

Figur 16 - Den ekonomiska kostnaden för återvinning där scenario beror på hur vindkraftbladen behandlas. 
Fallen beror på kostnaden för kranen till nermontering som varierar mellan 100 till 200 tusen kr.   

 

6.2 Fortsatt produktion på samma plats 

Den energivinst som fås av att fortsätta producera el på samma plats i fem år till kan ses i 

Figur 17 där tre olika scenarion undersöks. I det första scenarion används 

årsmedelvärdeproduktionen under alla 21 tidigare år som verket producera el vilket hamnar 

på 623 MWh. För scenario två och tre används den högsta respektive den lägsta års 

elproduktionen, 803 respektive 508 MWh. Miljöpåverkan för underhåll under dessa år är 

medräknat.  

 

 

Figur 17 - Den energivinst som fås av att fortsätta producera på samma plats upp till 5 år till. 



42 
 

Hur detta och återvinning efter livslängden är slut påverkar intensiteten för 

koldioxidekvivalenter och energi kan avläsas i Tabell 37. Resultatet för del ett var 0,063 

kWh/kWh och 20,52 g/kWH vilket sänks för det mest troliga scenariot ett i detta alternativ 

ner till 0,039 kWh/kWh och 12,57 g/kWh, en sänkning med hela 38 % respektive 39 %.  

 

Tabell 37 – Hur intensiteten för energi och koldioxidekvivalenter påverkas om vindkraftverket fortsätter 
producera på samma plats upp till fem år där scenario ett är elproduktionen 603 MWh. scenario två 803 MWh 
och scenario tre 508 MWh. 

 

 

Energiintensiteten efter renovering med en utökad livslängd med upp till 10 eller 15 år kan ses 

i Figur 18. Här är det ett antal olika scenarion och fall beroende på hur renoveringen av nacell 

sker, se avsnitt 5.2 för förklaring. Det mest rimliga alternativet för detta vindkraftverk är 

scenario ett och fall 2 vilket betyder att nya delar tillverkas av återvunnet material.  

Energiintensiteten sänks från 0,063 kWh/kWh ner till 0,037 kWh/kWh, en sänkning med 41 

% jämfört med resultatet för del ett.  Det händer inte mycket med energipayback tiden, en 

liten sänkning sker från strax över 14 månader för del ett till strax under 14 månader för detta 

alternativ.  

 

Scenario 1 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år

Energiintensitet (kWh/kWh) 0,046 0,044 0,042 0,040 0,039

Koldioxidintensitet (g/kg) 14,98 14,30 13,67 13,10 12,57

Scenario 2

Energiintensitet (kWh/kWh) 0,045 0,043 0,040 0,038 0,036

Koldioxidintensitet (g/kg) 14,74 13,85 13,07 12,37 11,74

Scenario 3

Energiintensitet (kWh/kWh) 0,047 0,045 0,043 0,042 0,040

Koldioxidintensitet (g/kg) 15,12 14,54 14,01 13,52 13,06
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Figur 18 – Hur energiintensiteten påverkas för alternativet renovering och fortsätta producera upp till 15 år på 
samma plats där de olika scenarion och fall beror på hur renoveringen sker. 
 

För koldioxidekvivalentintensiteten sänks det från 20,52 g/kWh ner till 12,43, en sänkning 

med 39 % jämfört med resultatet från del ett.  

 

 

Figur 19 - Hur koldioxidekvivalent intensiteten påverkas för alternativet renovering och fortsätta producera upp till 15 år på 
samma plats där de olika scenarion och fall beror på hur renoveringen sker. 

 

6.2.1 Ekonomisk bedömning 

I Figur 20 kan den ekonomiska vinsten för de fyra olika scenarion som beskrivs i avsnitt 5.2.1 

avläsas. För de två olika extremfallen är skillnaden stor, för det värsta fallet uppnås ingen 

vinst men bästa fallet ger en vinst efter fem år på 1,76 miljoner kr. För de mer troliga 
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scenariot dröjer det ungefär 2 år innan ekonomisk vinst uppnås och efter 5 år kan vinsten nå 

437 tusen kr.  

 

 

Figur 20 - Den ekonomiska vinst som kan fås om vindkraftverket fortsätter producera på samma plats, de olika 
scenarion beror på elpriset och elproduktionen som används. 
 

Den ekonomiska vinsten som kan fås efter renovering ger det bästa scenariot en vinst upp till 

4,559 miljoner kr och fortfarande ingen vinst för värsta fallet. Sedan beroende på drift och 

återvinningskostnad ger medelvärde scenariot ett fall endast en knapp vinst efter 10 år men 

alla fyra efter 15 år med max 980737 kr. 

 

Om elpriset höjs till 0,4 kr/kWh kan en ekonomisk vinst fås av alla medelvärdescenarion efter 

10 år.  
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Figur 21 - Den ekonomiska vinsten som kan fås av att fortsätta producera på samma plats upp till 15 år efter 
renovering där de olika scenarion beror på elpris och elproduktionen. 
 

6.3 Fortsatt produktion i annat land 

I Figur 22 kan den energi som går åt för nermontering, transport, renovera verket, bygga nytt 

fundament, montera upp vindkraftverket igen i det nya landet och underhållet för alla åren 

avläsas. Skillnaden beror enbart på transporten, samma data används för alla andra processer.  

 

 

Figur 22 - Den extra energianvändningen av att flytta vindkraftverket till annat land och renovering. 
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Figur 23 - Den extra koldioxidekvivalentutsläpp av att flytta vindkraftverket till annat land och renovering. 
 

I Tabell 38 avläses hur detta alternativ påverkar intensiteten för energi och koldioxid från del 

ett där det låg på 0,063 kWh/kWh respektive 20,52 g/kWh. Energi payback tiden ökar från 

14,03 månader för del ett upp till nästan 16 månader för detta alternativ.  
 

Tabell 38 – Hur intensiteten påverkas av alternativet att renovera vindkraftverk och flytta det till annat land för 
fortsatt produktion i upp till 15 år.  

 

 

6.3.1 Ekonomisk bedömning 

Den ekonomiska vinsten som kan fås av att flytta vindkraftverket till ett annat land där 

elpriset är högre och fortsätta producera i 10 eller 15 år till efter renovering kan ses i Figur 24. 

Den totala kostnaden för att flytta verket ligger på mellan 1,7 miljoner kr vilket är fall 1 upp 

till 2,3 miljoner kr som fall 2. De tre olika scenarion är variationer i elpris som kan fås där 

högsta elpris är 2,2 kr/kWh som kan fås i Italien, ett lägsta på 0,3 kr/kWh och ett medel elpris 

på 0,7 kr/kWh.  

  

Original fallet

Energiintensitet (kWh/kWh) 0,063

Koldioxidekvivalentintensitet (kg/kWh) 20,52

Energiintensitet (kWh/kWh) 10 år Besparing 15 år Besparing

Italien med lastbil 0,0472 24,71% 0,0404 35,48%

Italien med båt 0,0465 25,81% 0,0398 36,42%

Ireland 0,0457 27,08% 0,0391 37,50%

Estland 0,0453 27,62% 0,0389 37,97%

Koldioxidekvivalentintensitet (kg/kWh)

Italien med lastbil 16,500 19,58% 14,137 31,10%

Italien med båt 16,158 21,25% 13,844 32,53%

Ireland 16,057 21,74% 13,758 32,95%

Estland 16,008 21,98% 13,715 33,15%
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Figur 24 - Den ekonomiska vinsten som kan fås av alternativet att renovera vindkraftverket och flytta det till ett 
annat land. 

 

7 Diskussion 
 

7.1 Antaganden 

En hel del antaganden har utförts i detta arbete speciellt för transportavstånden. Bland annat 

om vart materialen som stål, koppar, järn och aluminium till komponenterna tillverkades.  

Vanligtvis gjordes antagande att närmsta fabrik antogs tillverka materialen. Detta berodde på 

att informationen om vart materialen tillverkades antigen inte kunde hittas eller saknades, det 

var mer än 20 år sedan detta hände. Data för transportavstånden är osäkra och kan skilja sig 

en hel del från det verkliga fallet. En annan osäkerhet är att data för miljöpåverkan från 

transportflottan för året 2016 istället för år 1995 har använts vilket kan påverka resultatet då 

energieffektiviseringar har utförts för fordonsflottan. För att minska osäkerheten utfördes en 

känslighetsanalys där transportavstånden ökades eller minskades med 10 %.  

 

En svaghet i denna analys är att den faktiska data för materialsammansättningen för 

komponenterna i nacell och bladen kunde inte hittas.  Planen från början var att ta fram denna 

information genom kontakt med företagen som tillverkade delarna. Att Wind World A/S hade 

blivit uppköpta två gånger om gjorde det svårt att hitta kontaktinformation för personer inom 

företaget dock kunde en person nås tills slut men inget svar kunde ges då denna information 

inte längre fanns.  För Brook Crompton och LM glasfiber kunde inte komponenten spåras då 

det var för länge sedan som tillverkningen skedde. Tack vare detta fick kompromissen göras 

att materialsammansättningen för komponenterna i nacell och bladen bygger på förhållande 

från ett annat vindkraftverk än faktiska data.  
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7.2 Datakvalité 

Det finns flera stora databaser för LCA av olika material som Ecoinvent, GaBi, CPM, EPLCA 

EU öppna databas och NREL LCI databas för att nämna några. Även olika datorverktyg finns 

på marknaden att köpa som kan hjälpa med i en LCA. För detta arbete i stort sett användes 

dock ingen av dessa databaser. Orsaken till detta var geografiska och tidsperioden. För flera 

av dessa databaser är data ett genomsnitt och bygger på data för de senaste åren, inte för år 

1995 när vindkraftverket tillverkades. Istället valdes data till högsta möjliga grad som 

grundade sig ifrån LCA rapporter inom samma land och tidsperiod där tillverkningen av 

komponenterna skedde. Detta höjde dock kraven på att källkritisk granska dessa rapporter.  

 

Energivinsten och undvikta koldioxidekvivalentutsläpp med återvinning jämfört med primär 

produktion av materialen baseras på ett riktmärke som BIR tagits fram. Även här kunde 

fokuset varit på data från det landet som återvinningen skulle ske men istället valdes detta 

riktmärke att användas. Anledningen till detta var att återvinningen inte skulle ske enbart i 

Sverige utan det gäller också alternativet där vindkraftverket flyttas till ett annat land. 

  

7.3 Avgränsningar 

Denna undersökning har inte gått ner på bultnivå för vindkraftverket utan det är de stora 

komponenterna som har undersökts. Anledningen till detta som innan är avsaknad av data, det 

visade sig att försöka spåra data som är 21 år gammalt där företaget som tillverkade 

vindkraftverket inte finns längre är problematisk. Dock även här hör det till vanligheten att 

avgränsningar görs att exkludera delar som det finns data på i LCA för att minska arbetets 

omfång.   

 

I alternativet att flytta vindkraftverket till annat land gjordes förenklingen att fundamentet och 

kabels som byggs på det nya stället hade samma miljöpåverkan som när vindkraftverket 

installerades första gången. Det har säkerligen hänt en hel del för betongindustrin under dessa 

21 år men att undersöka miljöpåverkan för att tillverka dessa delar för varje land kunde inte 

göras inom detta arbete tidsramar. Även samma sak gäller återvinningen vilket antas vara 

samma i alla tre avvecklingsalternativ.  

 

Alla antaganden, avgränsningar och olika databaser som LCA grundar sig på gör att det råder 

en viss osäkerhet kring resultatet av LCA i slutändan och det kan skilja sig en del från 

verkligheten.  Dock gäller detta i stort sett alla LCA ute på marknaden, antaganden och 

avgränsningar hör inte till ovanligheten vilket beror bland annat på saknad av data eller 

tidsbegränsningar av arbetet. Det optimala för LCA hade varit att veta den exakta typen av 

material med olika legeringar och kunna följa materialet hela vägen utan att göra några 

antaganden. Även att veta miljöpåverkan från den industri fabrik som tillverkade materialen 

men sannolikheten att dessa data finns är väldigt låg och tidsbegränsningar eller ekonomiska 

orsaker gör att avgränsningar måste göras.  Det som är viktigt då är att redovisa alla 

antaganden och avgränsningar för att få en klar bild av processen bakom LCA resultatet.  
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I detta arbete var dock syftet att utreda hur olika avvecklingsmetoder påverkar en LCA vilket 

gör att resultatet från del ett måste inte överensstämma helt med verkligheten men ska komma 

nära som möjligt.  

 

7.4 Resultatet 

Resultatet för LCA del ett från vaggan till slutet av livslängden är 0,063 kWh/kWh och 20,52 

g/kWh ligger inom intervallet som Arvesen (2012) och Ortegon (2013) kom fram till när de 

sammanställde resultaten från ett antal LCA. Inga överraskningar här dock var detta intervall 

väldigt brett men resultatet i detta arbete ligger väldigt nära medelvärden i dessa analyser.  

 

Ett antal olika scenarion och fall undersöks för renoveringen av vindkraftverket beroende på 

om nya delar till komponenterna används eller om gamla delarna renoveras och vart 

materialen till de nya delarna kommer ifrån. För vindkraftverket Lucia af Boholmen antas det 

rimligaste alternativet att nya delar tillverkas av återvunnet material till komponenterna på 

grund av åldern av vindkraftverket, slitaget på komponenterna är säkerligen stora och flera av 

komponenterna närmar sig slutet av livslängden. Att använda sig av gamla delar i 

komponenter och renovera dessa hör till vindkraftverk som är ett antal år yngre.  

 

Enligt företagen som sköter renoveringen kan livslängden utökas mellan 10 till 15 år. Faktiska 

data på dessa siffror är få då många av de renoverade vindkraftverken inte har varit i drift så 

länge.  För Lucia af Boholmen antas det är mer rimligt att vindkraftverket enbart håller i 10 år 

och chansen att det håller så länge som 15 år är väldigt låg tack vare dess ålder. Det hör inte 

till ovanligheten att vindkraftverk som är bara 15 år gamla renoveras och skickas till ett annat 

land och att den högre ökade livslängden gäller dessa vindkraftverk.  

 

7.4.1 Känslighetsanalysen 

Olika databaser, antaganden som utförs och avgränsningar är källor till osäkerhet kring 

resultatet i denna LCA. För att minska dessa osäkerheter utfördes ett par känslighetsanalyser.  

Anledningen till att 10 % variation valdes i ökat eller minskad miljöpåverkan för tillverkning 

av materialen var efter studerat stort antal LCA under arbetets gång fick uppfattningen att 

skillnaden i data mellan dessa databaser låg ofta ungefär inom detta intervall. För 

transportavstånden antogs att skillnaden i avståndet var max 10 %.   

 

Känslighetsanalysen för transportavstånden visar att 10 % skillnad i avstånd har liten 

påverkan på resultatet, skillnaden är 5 MWh och 1,5 ton koldioxidekvivalentutsläpp vilket är 

lägre än 1 % av det totala.  Den andra känslighetsanalysen där miljöpåverkan för tillverkning 

av materialen varierar har betydligt större påverkan på resultatet. Skillnaden i detta fall blev 

67,32 MWh och 22,69 ton vilket är strax under 9 % av det totala. Även för del två i 

återvinning alternativet har det betydelse på resultatet då den procentuella besparing som kan 

fås varierar med upp till 2 % med känslighetsanalysen. Detta visar att valet av databas som 

görs i en LCA för miljöpåverkan att tillverka materialen är extremt viktigt.  
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7.4.2 Ekonomiska bedömningen 

Den ekonomiska analysen som har genomförts i detta arbetes ska mer ses som en riktlinje än 

det är den ekonomiska vinsten som vindkraftverk kommer få exakt. Detta beror på att flera 

parametrar som påverkar resultatet kan variera kraftigt under ett kort tidsspann.  Bland annat 

priset av metallskrot från återvinning, elpriset och stödsystemen i olika länder. Även av att 

elproduktionen kan variera kraftigt från år till år bland annat av att det råder nya 

vindförhållande på den nya platsen men även på samma plats vilket var en av anledningarna 

att olika elproduktionsscenarion genomfördes. Sedan är kostnaderna för att flytta 

vindkraftverket till ett annat land svåruppskattade då kostnaderna för tillståndsansökningarna 

och driftkostnader varierar kraftigt beroende på vilket land som undersöks men även också 

vilken vindkraftmodell som undersöks. I detta fall gjordes en grov uppskattning genom 

kontakt med Wickman om kostnaderna för alternativet att flytta verket till annat land.   

 

Det ska sägas här också att kostnaden för vindkraftverket är inte medräknat i dessa 

ekonomiska bedömningar. Detta beror på att priset på vindkraftverket antas vara lågt 

beroende på dess ålder och modell av vindkraftverk, ett företag som inte längre finns och 

reservdelarna är få. Av dessa anledningar antas att värdet på verket är i samma nivå som 

nedmonteringskostnaden. Att Hammarövind ger bort vindkraftverket till nya ägaren där 

vinsten kommer ifrån att slippa nedmonteringskostnaden och att efterbehandla platsen.  

 

Med detta resultat är rekommendationen att vindkraftverket flyttas till ett annat land om 

köpare kan hittas och stödsystem kan fås vilket ger ett elpris på minst 0,7 kr/kWh. Att 

renovera vindkraftverket för fortsatt produktion i Sverige är med stor sannolikhet inte 

ekonomisk lönsamt och under arbetes gång hittades inget fall där detta hade skett.  Just nu 

lutar det dock åt att vindkraftverket säljs för vidare produktion på samma plats utan 

renovering då inga rimliga köpare har hittats som vill flytta vindkraftverket till ett annat land.  

 

7.5 Förslag till fortsatta studier 

Detta arbete har kommit fram till ett antal resultat om hur olika avvecklingsplaner påverkar 

LCA men även väckt nya frågor och oklarheter som har kommit upp under arbetets gång. Ett 

par förslag till vidare studier för att reda ut några av dessa frågetecken beskrivs nedan.   

 

• Utföra samma analys på vindkraftverk där det finns utförligare information om 

materialen, dess vikt och processerna som tas fram i inventeringsanalysen för att 

minska avgränsningarna och antaganden som behövs göras under arbetets gång vilket 

leder till en lägre osäkerhet kring resultatet.  

 

• Utreda vilka återvinningsstationer som klarar av att behandla vindkraftbladen och 

vilka anläggningar som klarar av att förbränna vindkraftbladen inom Sverige.  

 

• Ett stort problem i dagsläget är hur vindkraftbladen ska återvinnas där det vanligaste 

alternativet har varit deponi eller förbränning.  Andra alternativ börjar tas fram som 

pyrolys och olika mekaniska återvinningar men det krävs mer forskning inom detta för 

att få fram hur vindkraftbladen ska återvinnas på ett hållbart sätt.  
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8 Slutsats 
Detta arbete har studerat olika strategier vid avveckling av vindkraftverk och hur detta 

påverkar livscykelanalysen. För att undersöka detta har ett specifikt fall undersökts vilket är 

livscykelanalysen för vindkraftverket Lucia af Boholmen enligt parametrarna 

energianvändning och koldioxidekvivalentutsläpp.  

LCA resultatet för konstruktion och till slutet av driftfasen är att energipayback tiden är strax 

över 14 månader, energiintensiteten 0,063 kWh/kWh och koldioxidekvivalentintensiteten 

20,52 g.  

 

När vindkraftverket återvinns efter att livslängden har tagit slut kan en energivinst mellan 157 

till 193 MWh erhållas beroende på hur vindkraftbladen behandlas och undvikta 

koldioxidekvivalentutsläpp är mellan 57,5 till 59,4 ton. Om vindkraftverket renoveras och 

fortsätter producera på samma plats upp till 10 år och återvinns efter produktion kan den 

största miljövinsten av de rimliga avvecklingsalternativen fås. Intensiteten för energi kan 

sänkas till 0,0368 kWh/kWh en sänkning med 41 % och koldioxidekvivalent till 12,4 g/kWh 

en sänkning med 39 %. Dock är sannolikheten att få en ekonomisk lönsamhet med dagens 

elpris väldigt låg. Om vindkraftverket flyttas till ett annat land där stödsystem ingår kan en 

ekonomisk lönsamhet uppnås samtidigt som en stor miljövinst uppnås. 

 

Till sist visar detta arbete att avvecklingsfasen för vindkraftverk ska inkluderas i LCA 

undersökningar då det har en signifikant betydelse på resultatet i slutändan.  
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10 Bilaga 

10.1 Elproduktion 
 

 

 

 

 

januari februari mars april maj juni juli augusti septemberoktober novemberdecember

1995 5675 5675

1996 15290 40170 27450 28660 33160 39600 53530 33200 37690 77930 76960 63020 526660

1997 47670 121980 95930 81750 37200 19920 15550 22340 66000 62840 48850 49580 669610

1998 55910 83140 62590 37890 35840 37180 31030 58360 27500 73700 41180 89970 634290

1999 72810 58710 56780 38710 42500 39680 40820 19730 35690 73460 98920 125368 703178

2000 115161 93262 73582 31469 43502 57198 16800 28837 41358 71869 65323 63853 702214

2001 40353 53514 32691 40648 34400 34736 41123 51950 27659 74886 107922 47943 587825

2002 71793 76521 73947 25269 31620 35124 35703 18103 27041 53110 36848 23554 508633

2003 65300 29887 36001 54612 40719 32531 19681 36262 58766 38184 28145 99750 539838

2004 55699 42105 42842 29440 41626 38129 19610 44006 77204 55393 82171 110135 638360

2005 136151 64488 24831 39308 38264 30442 20897 45147 61466 50726 80477 62872 655069

2006 68016 24182 19243 35764 16293 38739 29726 17189 43744 2692 0 0 295588

2007 92682 33134 55672 50195 51852 23492 46493 49918 74339 63896 84662 79641 705976

2008 129148 90879 66420 30429 17497 48778 28374 37705 35130 117805 84370 54625 741160

2009 71200 9166 39566 20062 46429 25276 41886 52850 77899 46278 77934 27622 536168

2010 2040 850 16986 30905 22662 28509 37718 31974 42245 69938 52484 23588 359899

2011 55652 42216 67194 38229 55395 31729 18031 39188 62818 71285 71492 151653 704882

2012 62609 67540 33408 10454 19411 25506 38626 26709 77054 68394 89028 53895 572634

2013 35485 14770 31076 61264 43450 31262 31256 34748 24521 60191 82825 129950 580798

2014 60661 69605 77326 39641 22952 24496 26459 37772 27917 79868 40912 85156 592765

2015 133909 67352 70162 50250 72274 56923 50450 33629 44428 46546 84787 128488 839198

2016 59722 57903 28179 37855 27627 28350 43167 60913 48637 44965 85832 82662 605812


