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Abstract 
This survey has been designed to identify, asses and analyze critical resources for 

renewable energy production from a lifecycle perspective. In the years 2016 - 2020, 

Vattenfall is implementing a comprehensive expansion of renewable energy. The goal is 

to have a renewable energy capacity of at least 2300 MW by 2020. The majority of the 

new capacity will be wind power. This work provides a basis for further decision 

making on closer cooperation or dialogue with suppliers. This study was demarcated to 

wind power and its input minerals. Six minerals were selected for the survey, iron, 

copper, tin, aluminum, neodymium and lead. The selected minerals were examined for 

resource efficiency and environmental impact. The survey was then compiled in a table, 

using a weighted sum model to yield a quantitative result. The work also provides 

suggestions on how to achieve better resource efficiency for the planned expansion. The 

survey found that tin was a very critical resource, considering both resource efficiency 

and environmental impact. Aluminum and copper were the most critical for 

environmental reasons. 
 

Sammanfattning 
Den här undersökningen har haft som syfte att identifiera, bedöma och analysera 

kritiska resurser för förnybar energiproduktion ur ett livscykelperspektiv. Under åren 

2016 - 2020 genomför Vattenfall en omfattande utbyggnad av förnybar energi. Målet är 

att till år 2020 ha installerat en förnybar energikapacitet på minst ca 2300 MW. 

Majoriteten av den nya kapaciteten kommer utgöras av vindkraft. Det här arbetet ger ett 

underlag för att vidare kunna besluta om närmare samarbeten eller dialoger med 

leverantörer behövs. Studien avgränsades till vindkraft och dess ingående mineraler. 

Sex stycken mineraler valdes ut för undersökningen, järn, koppar, tenn, aluminium, 

neodym och bly. De utvalda mineralerna undersöktes med avseende på 

resurseffektivitet och miljöpåverkan. Undersökningen sammanställdes sedan i en tabell, 

där viktad summametod användes för att ge ett kvantitativt resultat. Arbetet ger också 

förslag på hur man kan åstadkomma en bättre resurseffektivitet för den planerade 

utbyggnaden. Undersökningen fann att tenn var en mycket kritisk resurs med hänsyn till 

både resurseffektivitet och miljöpåverkan. Aluminium och koppar var ur miljöhänsyn 

de mest kritiska.  

 

Nyckelord 
Energi, Kritiska resurser, Livscykelanalys, Miljöpåverkan, Mineraler, 

Resurseffektivitet, Vattenfall  
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1 Inledning 
Vattenfall har arbetat med livscykelanalyser sedan 1993, i syfte att uppnå en god 

helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är per producerad kilowattimme el, 

samt för att identifiera hur man kan förbättra sin miljöprestanda. Livscykelanalyser 

täcker vanligtvis in flera aspekter från klimat, försurningspotential, övergödning m.m. 

men fokuset hos Vattenfall har ofta legat på klimatfrågan enligt min kontakt på 

Vattenfall (Thomas Olsson). Med ett större fokus på resurseffektivitet och cirkulär 

ekonomi har ett behov av att skapa större kunskap om tillgången på resurser 

identifierats. Den här studien avgränsades till vindkraft och dess ingående mineraler. 

Mineraler är ändliga resurser och det gör hushållningen av dessa mycket viktig.  

 

Med ett hållbart resursutnyttjande kommer resurserna som finns att räcka längre. Det 

krävs dock att vi aktivt arbetar med att optimera resursanvändandet. Mineraler är bara 

en liten del av allt som kan undersökas, dock har en avgränsning gjorts till dem för att 

arbetet skulle vara genomförbart inom den tidsram som fanns. Arbetet syftar till att ta 

fram en modell för att ranka kritiska resurser och därefter analysera Vattenfalls 

planerade utbyggnad av förnybar energiproduktion ur ett livscykelperspektiv med fokus 

på resurseffektivitet och vindkraft. Utgångspunkten kommer att vara Vattenfalls 

befintliga EPD (miljövarudeklaration), LCA (Livscykelanalyser) och litteraturstudier 

om kritiska komponenter kopplad till förnybar energiproduktion.  

 

Vattenfall AB hade år 2016 en installerad kapacitet på över 2200 MW vindkraft. 

Den planerade utbyggnaden av ny förnybar energikapacitet kommer ske mellan år 2016 

till år 2020 med ett mål på att installera minst 2300 MW ny förnybar kapacitet. 

Majoriteten av den nya förnybara kapaciteten kommer att utgöras av vindkraft. 

Utbyggnaden är en del av Vattenfalls mål att bli klimatneutrala till år 2050.  

 

Den här studien kan bidra till att utbyggnaden utförs på ett mer hållbart sätt. Med hjälp 

av den här studien får man en överblick av de undersökta mineralerna och deras 

påverkan 

 

De kritiska mineralen är mineral som definieras efter att de har en begränsad förekomst 

eller att tillgängligheten är begränsat, hög kostnad, svåra att substituera på grund av 

deras speciella egenskaper, om resursen är svår att utvinna på ett rationellt sätt på grund 

av att resursen har god förekomst men återfinns endast i låga koncentrationer. För de 

kritiska materialen är det ofta det begränsade utbudet och förekomsten som är den mest 

avgörande faktorn (Ayres, 2013). Andra faktorer som också ligger till grund för den här 

studiens bedömning av kritiska material är de utvalda kriterierna, som redovisas i 

kapitel 2.2.3. Val av kriterier. Kritiska resurser är nödvändiga att fokusera på för att 

minska påverkan på miljön samt öka hållbarheten ur ett resursperspektiv. 

 

Med en ökande befolkning globalt motiveras en högre resurseffektivitet då 

konkurrensen om råvaror ökar i världen. Utvinning, förädling och konsumtion ger i dag 

upphov till miljöproblem som till exempel utsläpp till luft, vatten och ger uppkomst till 

avfall (Naturvårdsverket, 2015). Priset för råvaror har ökats märkbart under de senaste 

20 åren. Till exempel för koppar är kilopriset idag mer än två gånger dyrare än vad det 

var i början av 90-talet (Investing.com). 
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Det blir därför viktigare att på ett effektivare sätt kunna åstadkomma 

resurseffektivisering. Samverkan mellan företag kan både underlätta och bidra till det. 

Politiska och ekonomiska styrmedel för bland annat återvunnet material kan komma att 

behövas då många idag väljer primära råvaror framför sekundära både på grund av krav 

och kostnader.  

 

1.1 Syfte  

 Skapa ett underlag som identifierar de mest kritiska mineralerna inkluderade i 

vindkraft. Undersökningen ska kunna användas som underlag till beslut om 

behovet av närmare samarbeten eller dialoger med leverantörer av vindkraftverk, 

i syfte av att förbättra resursanvändningen.  

 

 Ta fram en modell för att utvärdera kritiska mineraler för utbyggnad av förnybar 

energiproduktion ur ett företagsperspektiv. 

 

1.2 Frågeställningar 
Vad innebär Vattenfalls planerade utbyggnad av förnybar energiproduktion ur ett 

resursperspektiv?   

 

 Vilka mineraler är viktigast att fokusera på? 

 Vad är de viktigaste parametrarna för att öka resurseffektiviteten? 

 Kan man ersätta något material eller använda mer av återvunna 

material?  

 

1.3 Avgränsningar 
Den här studien avgränsades till vindkraft och dess ingående mineraler. Mineraler är 

bara en liten del av allt som kan undersökas, dock har den avgränsningen gjorts för att 

arbetet skulle vara genomförbart inom den tidsram som fanns. 

 

2 Material och Metoder 

2.1 Material 
Arbetet baserades på Vattenfalls interna dokument samt vetenskapliga artiklar, 

uppslagsverk och information från myndigheter. Arbetets fokus låg på mineraler som 

ingår i kraftverkens livscykel, då avgränsningen varit icke förnybara material, 

mineraler. Arbetet jämförde Vattenfalls EPD:er inom vindkraft mot ett liknande 

företags EPD. Jämförelsen avsåg om liknande material använts och om det fanns några 

större skillnader och vad som då skulle kunna ligga bakom det. Undersökningen kan 

vara till hjälp vid urvalet av mineraler för vidare undersökning då man kan se om det är 

liknande mineraler som används.  

 

SimaPro har använts för att ta fram data för arbetet som inte fanns i de interna 

dokumenten. Programmet är ett livscykelanalysprogram som utför livscykelberäkningar 

av miljöpåverkan och som även redovisar enskilda skyddskategorier som bland annat 

växthuseffekt och primärenergi. Den version som användes är SimaPro 7.3 Multi user. 

Databaserna som användes var BUWAL250, Ecoinvent system processes, Ecoinvent 

unit processes. 



  
 

8 

 

2.2 Metoder 
Här följer en beskrivning steg för steg hur arbetet har genomförts. 

 
2.2.1 Identifiering av kritiska resurser 

För att svara på en av frågeställningarna i det här arbetet behöver man identifiera de 

kritiska mineralerna.  

 

Vilka mineraler är viktigast att fokusera på? 

 

Med hjälp av EPD:n Nordic wind farms, Vattenfall kunde man identifiera vilka 

mineraler som används, i vilka livscykelsteg användningen sker (se Diagram 1 i bilaga 

1), samt hur mycket av mineralen som används. Resursfördelningen inom varje 

livscykelsteg visas i diagrammen 2 - 6 i bilaga 1, Diagram. De olika diagrammen har 

endast etiketter för de resurser som tog upp > 1% vilket förtydligar de större delarna av 

resursanvändningen.  Vattenfalls EPD redovisar resursförbrukning per kWh energi 

genererad från Vattenfalls vindraft. 

 

De resurser som har använts mest inom "Kärna infrastruktur" baserat på vikt kan ses i 

Diagram 2 i bilaga 1. Järn tog upp ca 20 % av materialåtgången, och det är 

energikrävande att producera och ger bland annat koldioxidutsläpp. Grus, sten och sand 

har den största viktprocenten men kan dock inte ses som en kritisk resurs då resursen är 

mycket vanlig och i jämförelse med de andra utvalda resurserna inte påverkar miljön 

lika mycket. Resurserna har identifierats och valts ut från Vattenfalls 

miljövarudeklaration för vindkraft (s.k. EPD - Environmental Product Declaration) där 

de listats i en tabell 7 i EPD Nordic wind farms, Vattenfall AB. 

 

Alla ingående materialresurser inom ett kraftverk som är listade i EPD:n:  

Aluminium, malm 

Basalt 

Bentonit, lera 

Bly, malm 

Dolomit 

Fluorspat 

Fältspat 

Gips 

Grus, sten & sand 

Jord/Mark 

Järn, malm 

Kalksten 

Koppar, malm 

Krom, malm 

Magnesium, malm 

Mangan, malm 

Molybden, malm  

Nickel, malm 

Olivin 

Salt 

Svavel, malm 

Tenn, malm 

Titandioxid 

Zink, malm 

Zirkonium i sand 

 

 
 

2.2.2 Val av mineral för vidare undersökning 

En genomgång av de olika resurserna gjordes för att kunna identifiera vilka av de listade 

resurserna som kunde vara kritiska resurser. Studien använde litteraturstudier, interna 

dokument och annan information om resurserna. Materialet gav information om 

resursernas olika egenskaper, förekomst och miljöpåverkan. Materialet bestod främst av 

uppslagsverket Nationalencyklopedin, där mycket information kunde hittas om de flesta 

mineraler.  

 

Resurserna som valdes ut: 

Järn (stål) 

Koppar 

Tenn 

Aluminium 

Bly 
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Material som inte listats i EPD:n men som undersöks: 

Neodym* 
 

*Neodym nämns endast i EPD:n mycket kort. EPD:n nämner att användningen av 

sällsynta jordartsmetaller är ca 130 mikrogram/kWh och består till störst del av neodym.   

 

Hela undersökningen med fler detaljer kan ses i bilaga 2. I kapitel 4.3 visas en 

sammanställd tabell (Tabell 1) över resurserna och deras påverkan. Undersökningen 

grundade sig på intern data och data som hämtades från databaserna BUWAL250, 

Ecoinvent system processes, Ecoinvent unit processes i SimaPro. 

 
2.2.3 Val av kriterier  

Åtta kriterier valdes ut och fördelades på kategorierna resurseffektivitet och 

miljöpåverkan, fyra stycken för respektive kategori. Kategorin resurseffektivitet 

fokuserar på faktorer som förekomst och återvinningspotential. Kategorin 

miljöpåverkan fokuserar på mineralernas påverkan på omgivning och organismer. 

 

Kriterier som valdes ut:  

Resurseffektivitet: 

Förekomst 

Primärenergi 

Möjlighet till återvinning 

Konfliktmineral 

 

Miljöpåverkan: 

Klimatpåverkan 

Giftighet/toxicitet 

Försurningspotential 

Övergödningspotential

Anledningen till att Konfliktmaterial/mineral inkluderas är att lagstiftning på EU nivå 

kommer till 2021 och kan därför vara en viktig faktor att ha med (European 

Commission, Trade). 

 

Att vissa miljöproblem är viktigare än andra kan inte vetenskapligt backas upp, men är 

ändå ett etablerat tillvägagångssätt. (Steen, B. 1999)  

 

Viktningssystemet är inte tänkt att ersätta diskussionen om miljövärden eller olika typer 

av miljöpåverkan, utan ska finnas tillhands för att underlätta vid bedömning och 

beslutsfattande. Metoder för miljöbedömning inom livscykelanalys som EPS 

(Environmental Priority Strategies), ReCiPe och Ecoindicator använder sig av 

viktningssystem (Steen, B. 1999)  

 

Varför vissa kriterier värderas tyngre än andra i det här arbetet är baserat på en 

uppfattning att vissa globala miljöproblem som klimatpåverkan är viktigare att begränsa 

än andra miljöproblem. Parisavtalet år 2015 handlar till stor del om att begränsa den 

globala uppvärmningen till under 2, helst 1,5 grader Celsius (Regeringen, Klimatavtalet 

Paris). Detta är exempel på att klimatpåverkan anses viktigare att lösa än de andra 

miljöproblemen. Förekomst är ett annat kriterium som fått en stor tyngd i det här arbetet 

det, enligt SGU (2016) och Ayres (2013) kan ett mineral klassas som kritisk endast 

beroende på dess knappa förekomst. Motiveringar i kapitlet 4.1.2 bygger på dessa 

premisser. 

 
2.2.4 Utvärdering med hjälp av viktad summametod 

Efter att ha analyserat och sammanställt mineralerna i en tabell är en viktad 

summametod ett mycket effektivt och tydligt sätt för att identifiera de mineraler som är 

de mest kritiska. En viktad summametod använder sig av en viktning för varje enskilt 

kriterium, samt en poäng för hur stor effekt varje mineral har för det kriteriet.  
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Skalan för vikten är 1-5, där 5 är mycket viktig och 1 är minst viktig. Poängen har en 

skala mellan 1 och 5, där 5 betyder en hög påverkan/mest negativ effekt och 1 betyder 

låg påverkan eller är den minst negativa effekten. Vikterna multipliceras med poängen 

och summeras. Högt summavärde för ett mineral tolkas som att mineralet är kritiskt. 

  

Alla mineraler undersöktes med hjälp av metoden ReCiPe Endpoint (H) med en 

normaliseringsgrad/viktningsuppsättning Europe ReCiPe H/A.  

  

3 Teoribakgrund 
Här förklaras begrepp och teorier som är centrala för arbetet, samt vetenskapliga artiklar 

som kopplar till arbetet. 

 

3.1 Definitionen av hållbar resursanvändning 
För att öka resurseffektiviteten och uppnå en hållbar resursanvändning krävs det att först 

förstå hur man definierar hållbar resursanvändning.  

  

Definitionen för en hållbar utveckling lyder enligt Brundtlandrapporten, 1987.sid 16: 

 

”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

 

En hållbar resursanvändning är optimal när den tillfredställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Med icke-

förnybara resurser som mineraler och fossila bränslen m.m. krävs det cirkulära 

kretslopp för att uppnå en sådan definition. En optimerad hållbar resursanvändning 

kommer inte att göra resurser outtömliga men att effektivisera de flöden av resurser som 

finns är mycket viktigt för att minska resursutvinning (Naturvårdsverket, 2015). 

Naturvårdsverket skriver (2015), att resurseffektivitet är en förutsättning för att klara 

Generationsmålet som är det övergripande målet för svensk miljöpolitik.  

 

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser." – Generationsmålet, Riksdagens definition 

 

3.2 Resurseffektivitet 
Resurseffektivitet betyder att använda jordens begränsade resurser på ett hållbart sätt 

samtidigt som man minskar den negativa påverkan på miljön. Resurseffektivitet 

möjliggör att mer kan skapas med mindre mängd råvara, d.v.s. ge ett större värde med 

mindre input. EU har en tillväxtstrategi för Europa, strategin går ut på att skapa en 

hållbar ekonomi i Europa till år 2020 (European Commission, Resource Efficiency).  

 

En livscykel för en produkt börjar med att råvaror utvinns till produkten och slutar med 

att avfall bildas. Resurseffektivitet strävar efter att minimera avfall och onödigt 

resursanvändande i hela livscykeln. Det finns inga perfekta återvinningscykler, slitage 

och förluster av material är oundvikliga.  
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Att minska resursutvinningen och att öka återvinningen av icke-förnybara resurser 

bidrar till en mer hållbar resursanvändning. En signifikant mängd av varje metall 

återvinns inte.  Förlusten av de vanliga industriella metallerna är idag mellan 20 och 50 

%, ibland även mer (Ayres, 2013). Med förlust menas att materialet inte återvinns eller 

återanvänds i någon form. Separationen av metaller är ofta komplex och svår att utföra, 

vilket gör det enklare och ofta även billigare att starta från en malm, d.v.s. primär 

råvara.  

 

Metaller som har en låg förekomst är mycket viktiga att hantera på ett resurseffektivt 

och hållbart sätt. Sällsynta jordartsmetaller har generellt låg förekomst eller finns endast 

i låga koncentrationer vilket gör dem svåra att utvinna på ett rationellt sätt. Flera 

sällsynta jordartsmetaller, som exempelvis neodym, används i bland annat högtalare, 

mobiler, elbilar och datorer. Sällsynta jordartmetaller bör återvinnas till en högre grad, 

då förluster av dem är nästan 100 % i dagsläget i de flesta livscykler med få undantag. 

När välståndet ökar i utvecklingsländer kommer efterfrågan på de sällsynta 

jordartsmetallerna att öka.  

 

De låga återvinningssiffrorna för metaller kan bero på de krav på kvalitet som 

producenter har för de resurser man använder, kraven kan exempelvis vara på 

egenskaper som ledningsförmåga eller styrka kontra vikt. Många industriella material 

återvinns idag endast om de kan bli separerade från annat avfall till en lägre kostnad än 

vad det primära materialet kostar att köpa. Järn, aluminium och koppar återvinner man 

generellt mer av på grund av att de ger en klar energivinst vid omsmältning i jämförelse 

med den energi som krävs vid produktion från en malm. För att en metall ska behålla 

sina egenskaper krävs det att metallen är relativt ren från föroreningar. Föroreningarna 

kan orsaka att metallernas egenskaper påverkas negativt. Producenter behöver göra en 

avvägning av hur rent materialet måste vara då det kan påverka produkternas prestanda, 

pålitlighet och kvalitet (Ayres, 2013). 

 
3.2.1.1 Hur ökar man resurseffektiviteten 

Resurseffektivitet kan förbättras med hjälp av ett livscykelperspektiv. Med hänsyn till 

livscykelperspektivet kan den önskade funktionens resursanvändning optimeras 

(Naturvårdsverket, 2015). 

 

Tre åtgärder man bör utföra för att åstadkomma en bättre resurseffektivitet 

(Naturvårdsverket, 2015) (Viebahn. et.al, 2015). 
 

 Sträva efter kretslopp av material och produkter, återanvändning i samma eller 

andra användningsområden.  
 

 Öka material- och energiåtervinning 
 

 Energieffektivisering 
 

Verktyg för att åstadkomma resurseffektivisering: 

 

 Samverkan mellan företag om resurser 
 

 Få konsumenter att efterfråga funktionen hos produkten utan behovet av ägande, 

ge ett incitament för detta genom informationsspridning och kommunikation 
 

 Politiska och ekonomiska styrmedel 
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3.3 Livscykelanalys 
Livscykelanalys (LCA) är ett verktyg för att bedöma miljöpåverkan. LCA används ofta 

som en del av olika styrsystem, t.ex. miljöledningssystem och miljömärkning. 

Livscykelanalys innebär att man summerar alla utsläpp och all resursförbrukning som 

en vara eller tjänst ger upphov till under sin livscykel. Genomförandet av en LCA ger 

kunskap om verksamhetens eller produktens miljöpåverkan och resursflöden från hela 

dess livstid (tillverkning, transport och lagring, användning, skrotning). Med den 

kunskapen kan verksamheten sedan utföra åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. 

LCA är en kvantitativ bedömningsmetod. LCA ingår och är standardiserad i ISO 

14040:2006.  

 

Definitionen av de olika stegen i livscykeln, specifikt för vindkraft: 

Uppströms   - Produktion av oljor, bränslen för underhålls- 

   och inspektionsresor. 
 

Kärnan  -  Drift av kraftverket, inklusive utsläpp från 

   inspektionsresor. Förbränning eller deponering 

   av avfall från drift. 
 

 Kärnan - Infrastruktur - Konstruktion och avveckling av 

   kraftverket/vindkraftsfarmen, inklusive  

   fundament, torn, nav, kropp, rotorblad etc. 

   Återinvestering av växellådor, generatorer och 

   transformatorer. 
 

Nedströms  - Drift av ledningsnätet, inklusive utsläpp från 

   inspektionsresor, produktion och utsläpp av 

   oljor. Förluster i ledningsnätet. 
 

Nedströms - Infrastruktur - Konstruktion och avveckling av  

   överföringsnätet/ledningsnätet och  

   distributionsnätet. 

 

 
3.4 EPD 
EPD är en förkortning för Environmental Product Declaration och översatt till svenska, 

miljövarudeklaration. Miljövarudeklarationer är dokument som är verifierade och 

registrerade. EPD:er kallas också ofta för typ III miljödeklarationer och är 

standardiserade enligt ISO 14 025. De ger en transparent bild av produktens 

miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv som också är jämförbar med andra produkter. 

Bakom alla EPD:er ligger livscykelanalyser som är gjorda för produkten. EPD:n är 

alltså i sig inte någon livscykelanalys. Att en EPD finns för en produkt betyder inte att 

produkten har några miljömässiga fördelar utan berättar endast om produktens 

miljöprestanda. EPD:er används i bland annat offentliga upphandlingar och 

certifieringar av exempelvis byggnader. EPD:er utvecklades främst för användning 

mellan företag, men kan även användas för kommunikation till konsumenter i viss mån  

EPD:ns största delar består av miljödata i form av miljöprestandamått baserade på 

livscykelanalyser och även annan information gällande miljö, som exempelvis 

markanvändning, buller, landskapsbilden samt olika riskanalyser (Environdec, EPD). 
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3.5 PCR 
PCR är en förkortning för Product Category Rules, produktspecifika regler, och är en 

branschöverenskommelse om vad som ska redovisas i en miljövarudeklaration för ett 

visst produktslag, i det här fallet elektricitet från vindkraftverk. PCR baseras på de 

betydande miljöaspekterna ur ett livscykelperspektiv. PCR:en sätter ramen för hur 

miljövarudeklarationer inom den specifika produktkategorin ska byggas upp. En PCR 

måste alltså finnas inom den produktkategori som EPD ska beröra. Det finns PCR:er 

inom flera produktkategorier. Innan man kan fastställa produktspecifika regler krävs att 

en livscykelanalys av den aktuella produktkategorin genomförs. Reglerna är viktiga för 

att miljövarudeklarationer som baseras på samma PCR ska kunna jämföras. Därför 

krävs dessa harmoniserade beräkningsramar, PCR (Environdec, PCR). 

 

3.6 Viktningsmetoder 
Enligt Bengtsson och Steen (2000) bör viktningssystem ses som en 

kompatibilitetsprövning mellan påverkansprofiler och olika värderingsgrunder och inte 

en process som ska leda fram till en sann beräkning av påverkansgraden. Bengtsson och 

Steen ibid. undersöker olika viktningsmetoder, acceptansen och relevansen kring hur 

viktningssystem kan bidra till LCA resultatet. The International Organization of 

Standardization, ISO definierar viktningssystem som ett frivilligt steg och beskriver det 

som "en process där resultatet ifrån olika indikatorer konverteras till numeriska värden 

baserade på olika värderingar". I vissa av metoderna är det naturligt att en hög osäkerhet 

förekommer, Bengtsson och Steen (2000) menar att det problemet inte går att lösa 

genom att endast behandla orsak - effekt förhållandena som svarta boxar. Man bör 

istället försöka möta komplexiteten i problemet och vara öppen med de osäkerheter som 

finns.  

 

Personer som är osäkra eller negativa till viktningsmetodiken tycker att viktningen blir 

subjektiv i jämförelse med de mer objektiva stegen av LCA. Personer som är för vikting 

ser det mer som en hjälp vid beslutsfattande och att viktningssystemet är öppet för 

diskussion och kritik.  

 

Slutsatser är bland annat att viktningsresultat kan vara en hjälp vid val av tekniska 

lösningar för att hitta den mest optimala lösningen för miljön, dem som arbetar med 

LCA bör vara insatta i flertalet olika viktningsmetoder och vad som ligger bakom dem. 

LCA är inte ett mekaniskt verktyg utan ett verktyg som influeras av organisationskultur, 

bedömning/tolkning, övertalande argument, personliga uppfattningar och stilar. 

Viktningsmetoder kan med stor hänsyn bli ett viktigt och effektivt verktyg för LCA 

bedömning. 

 

3.7 GWP, Global Warming Potential 
Global Warming Potential är ett index som används för att kunna jämföra de olika 

växthusgasernas effekt på en gemensam skala. Specifikt så är GWP ett mått på hur 

mycket energi utsläppen av till exempel 1 kg av en gas kan absorbera över en bestämd 

tidsperiod, jämfört med 1 kg av CO2. Högre värden av GWP visar att den givna gasen 

värmer jorden mer än vad samma mängd CO2 skulle gjort. GWP är alltså ett mått av 

påverkan på den globala uppvärmningen(växthuseffekten) som man får av att jämföra 

ett utsläpp av en gas med samma utsläpp av koldioxid. Värdet som fås ut av 

beräkningarna anges i kg CO2 eq (GHG, Management Institute, 2010). 
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3.8 Primärenergianvändning  
Primärenergi är ett mått på den sammanlagda mängd energi som krävs för att 

producera/tillverka en produkt (i det här arbetet material/mineral). Värdet anges i MJ 

(Megajoule) per kilogram. 
 

3.9 Konfliktmineral och strategiska mineral 
Konfliktmineral är mineraler som är utvunna i regioner som kontrolleras av väpnade 

grupper, vars försäljning finansierar bland annat konflikter, kriminalitet och brott mot 

mänskliga rättigheter. Idag finns ingen lagstiftning för att kunna kontrollera handeln 

med dessa grupper men till år 2021 kommer ny lagstiftning från Europeiska Unionen, 

EU. Lagen kommer göra att kontrollen och spårbarheten av mineralerna stärks. Lagen 

syftar till att bryta den koppling som finns mellan vardaglig konsumtion och konflikter, 

som allvarliga övergrepp på människor. De väpnade grupperna utför även brott mot 

mänskliga rättigheter och detta vill man stoppa då det är många människor i de här 

regionerna som drabbas (European Commission, Trade). 
 

Strategiska mineral är ämnen som bland annat neodym och platinum och strategiska 

mineraler finns i en mycket varierad uppsättning av användningsområden. Många av 

dessa mineraler är mycket viktiga för olika industrier som bland annat, energi, teknik 

och jordbruk. Mineralerna är mycket efterfrågade i världsekonomin och utgör ofta en 

begränsande faktor. De strategiska mineralerna har många olika användningsområden, 

men kan kort kategoriseras i 5 stycken grupper: REE(Rare Earth Elements, Sällsynta 

jordartsmetaller), Fission Elements (FEs, Fissionselement), Platinum Group 

Elements(PGEs, Ämnen med liknande kemiska egenskaper som för platinum), Rare 

Metals and Metalloids (RMs), Phosphuros (P, Fosfor) (Massachusetts institute of 

technology, MIT, 2016). 

 

Tysklands regering har bestämt att minska sina växthusgasutsläpp med 95 % fram till år 

2050, jämfört med nivåerna från år 1990. Här ska storskalig energiproduktion från 

förnybara källor och energieffektivisering spela en stor roll. Den nya kapaciteten gör att 

efterfrågan på kritiska mineraler ökar. Viebahn. et.al, (2015) har utfört en studie med 

syfte att undersöka om Tysklands energiomställning till år 2050 kan påverkas eller 

begränsas av bristen på kritiska mineraler. Mineraler som var aktuella för vindkraft är 

neodym och dysprosium. (Viebahn. et.al, 2015) 

 

Resultatet visar att neodym räknas till de mest kritiska mineralen, medan dysprosium 

och indium räknas vara mycket kritiska. Resultatet har de fått fram genom 

litteraturstudier där de undersökt andra studier som utvärderar mineralerna. Efterfrågan 

på neodym förväntas öka enormt från ca år 2017 till år 2050. Mängden neodym per 

MW beräknas vara ca 5-7 kg, beroende på typ och storlek på verken. Tillgängligheten 

på mineralerna uppmättes genom att hänsyn togs till den årliga extraktionen av 

mineralet och vad som finns i den globala reserven. Efterfrågan av neodym under 

perioden 2011-2050 beräknades vara 113 % relativt den årliga produktionen år 2012. 

(Viebahn. et.al, 2015) 

 

Slutsatser som Viebahn. et.al, (2015) drar är att om omställningen sker i den takt och 

storlek som under år 2015 kommer den geologiska tillgängligheten av mineralerna 

principiellt att räcka, det ska dock tas i betänkande att det endast finns ett fåtal 

leverantörsländer av de kritiska mineralerna.  
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De områden inom förnybar energi som löper störst risk att begränsas är, vindkraft, med 

mineralerna neodym, dysprosium, och solceller, med mineralerna indium och selen. Det 

finns dock icke-kritiska substitut till dessa mineraler. Lösningen tror de är att man ska 

föra fler närmre samarbeten med leverantörer och stater, vilket Viebahn. et.al, (2015) 

tror kan åstadkomma en högre resurseffektivitet, resursåtervinning och teknisk 

utveckling. 
 

McLellan et.al, (2016) undersöker innebörden av övergången till renare energi parallellt 

med att den konventionella mineralutvinningen minskar. Mineraler och energi har blivit 

en allt viktigare faktor då en ekonomisk tillväxt sker i utvecklingsländer samt att 

behovet av nya tekniska lösningar för energiproduktion ökar. Det sker samtidigt som 

flera viktiga mineraler minskar i kvalitet och mängd i de tillgängliga konventionella 

reserverna, vilket kräver att dessa problem övervägs simultant. Okonventionella 

reserver från exempelvis djuphavsfyndigheter eller urbana fyndigheter undersöks brett, 

dock är utnyttjandet av dem mycket begränsade. Artikeln undersöker hur 

mineraltillgängligheten kan påverka utbyggnaden av förnybar energi. Studien baseras på 

tre stycken olika energiscenarier, respektive med tre nivåer av utbyggnad av förnybar 

energi. De olika scenarierna undersöks sedan för att se om något kritiskt mineral kan 

komma att påverka expansionstakten. (McLellan et.al. 2016) 

 

Energibehovet i utvecklade länder växer i samma takt som befolkningsmängden medan 

i utvecklingsländer ökar behovet ungefär med den dubbla befolkningstillväxttakten. 

Energibehovet står också i relation till efterfrågan av mineraler då energi krävs för att 

bearbeta mineralerna. När det kommer till återvinning skriver McLellan et.al, (2016) att 

bland annat aluminium och guld är bra exempel på metaller som kan återvinnas enkelt 

medan koppar och zink är svårare då deras slutanvändning är mer sammankopplade 

med andra mineraler. (McLellan et.al. 2016) 

 

För vindkraft kom McLellan et.al (2016) fram till att brist på neodym och dysprosium 

kan försena eller begränsa expansionstakten. Den snabba utbyggnaden av vindkraften 

och stora efterfrågan på mineralerna kommer inte kunna tillgodoses ifrån leverantörer i 

den takt som efterfrågas. Neodym och dysprosium kommer vara begränsande under 

tidigt till mitten av 2020-talet. Koppar till generatorer och kablar inom 

vindkraftsparkerna kan också bli en begränsande faktor under år 2020 till 2030. Den 

kraftiga expansionen av förnybar energi kan också komma att begränsa 

framkomligheten av andra "gröna" teknologier som använder mineraler, som 

exempelvis elbilar. Nyckelåtgärder som de tror kan förbättra situationen och minska 

risken för leveransbrist, kan vara att satsa på att öka återvinningsgraden och 

materialsubstitution. Slutsatser är att återvinning kan förbättra situationen men vikten av 

att öka den primära produktionen är av större vikt. Neodym och dysprosium kan 

begränsa framfarten av vindkraftsutbyggnaden tills att primärproduktionen hinner ifatt 

den stora efterfrågan efter mineralerna. (McLellan et.al. 2016) 
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4 Resultat  
De 6 mest framträdande resurserna i alla steg av livscykeln,  

sett till massa (mätt i g/kWh) var enligt Vattenfalls EPD  

(se diagram 2-6 i bilaga 1): 

Grus, sten och sand  

Järn, malm  

Jord/mark (främst inom "Kärna infrastruktur" och "Nedströms")  

Kalksten 

Bentonit, lera 

Salt 

 

Resursfördelningen i Kärna infrastruktur, kan ses i Diagram 2 i bilaga 1, visar att 

materialen grus, sten och sand tar upp ca 62 %, järn ca 19 %, jord/mark ca 12 %, 

kalksten ca 3 %, salt, aluminium och bentonit lera är ca 1 % vardera. 

 

4.1 Jämförelse av EPD  
Jämförelsen har gjorts mot ett annat företag inom samma bransch. Företaget är 

Iberdrola, ett spanskt etablerat energiproducerande företag. Arbetet använde deras EPD, 

Electricity from “Alto de la Degollada” 50MW on-shore wind farm. I deras Eco-profil 

lista över resurser som använts, s 19, tyder på att den största delen av 

resursanvändningen sker i fasen "Kärna infrastruktur", då det är här vindkraftverkets 

konstruktion räknas in.  

 

Dokumenten skiljer sig dock då Iberdrolas EPD baseras på en vindpark på 50 MW 

medan Vattenfalls EPD är för mer storskalig energiproduktion och täcker in hela 

Vattenfalls nordiska energiproduktion från vindkraft. Resurserna som används skiljer 

sig endast på några punkter och volymerna är ungefär densamma (gram per kWh), dock 

är Iberdrolas listade resurser färre, det kan bero på hur man valt att presentera dem och 

storleken av vindparken. Jämförelsen gjordes främst i syfte av att undersöka likheter 

och skillnader i innehållet i EPD:er av samma bransch. Jämförelserna bekräftade dels att 

den primära användningen av resurser var i "Kärnan, infrastruktur" fasen i livscykeln av 

kraftverken, samt att de dominerande resurserna i kraftverken var ungefär samma som 

för Vattenfalls kraftverk. Iberdrolas resurser är dominerande grus, sten och sand, järn 

och kalkspat. Se diagram 7 i bilaga 1. Andra jämförelser som kan ge mer information 

skulle kunna vara jämförelser mellan olika kraftslag, exempel mellan storskalig 

vindkraftsproduktion och solenergiproduktion, för att undersöka vilken av dem som är 

mest resurseffektiv. 

 

4.2 Motivering till viktningen för kriterierna: 
Resurseffektivitet: 

Förekomst: Tilldelades värdet 5. Förekomsten av ämnet kan ensamt avgöra om man 

kan klassa mineralen/resursen som kritisk och blir därför mycket viktig. Ur ett 

ekonomiskt perspektiv kommer priser för mineralet att öka väsentligt om förekomsten 

av ämnet är sällsynt. Det kan därför bli ekonomiskt ohållbart att använda ett mineral 

med mycket låg förekomst. 
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Primärenergi: Tilldelades värdet 3. Energianvändning är viktigt ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Ämnets energianvändning vid utvinning och förädling har 

betydelse vid konstruktionen av kraftverken och är därmed viktig att ta med i 

beräkningen. I resursanvändningen görs här ingen skillnad i huruvida primärenergin 

utgörs av fossil energi eller förnybar energi. 

 

Återvinningspotential: Tilldelades värdet 3, återvinningspotential är i det här arbetet 

ett viktigt kriterium att ha med då kraftverkens livstid är en begränsande faktor. 

Återvinningspotentialen för resurserna blir då en viktig del av ett hållbart 

resursanvändande. 
 

Konfliktmineral: Tilldelades värdet 5, att en resurs är ett konfliktmineral är av stor 

betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv. Kommande lagstiftningen från EU förväntas 

stärka kontrollen och spårbarheten av mineralerna. Lagen syftar till att bryta den 

koppling som finns mellan vardaglig konsumtion och konflikter, som allvarliga 

övergrepp på människor. Det är mycket viktigt som företag att tydligt visa sitt 

ställningstagande, att man inte står bakom och vill finansiera väpnade grupper.  

Miljöpåverkan: 

 

Klimatpåverkan: Tilldelades värdet 5 då det är mycket viktigt ur miljösynpunkt att 

inte förorena vår omgivning då bromsandet av klimatförändringen är en av vår tids 

största utmaningar. Miljöpåverkan är också en viktig faktor vid utvinning och förädling 

av mineraler, även vid tillverkning av kraftverken. Klimatpåverkan är mycket viktigt att 

begränsa då det påverkar vår planet globalt. 
 

Giftighet/Toxicitet: Tilldelades värdet 4. Då livscykelperspektivet är mycket viktigt är 

giftigheten en faktor som är viktig att ta med. Slutet av en livscykel betyder avveckling 

och nedmontering vilket kan orsaka en spridning av ämnen. Giftigheten av ämnena blir 

då en viktig faktor. Giftighet ger dock ingen effekt på sin omgivning när de är ingående 

i olika material och föreningar med andra ämnen. Giftigheten ger störst negativ effekt 

när de finns i lösta koncentrationer i omgivningen.  
 

Försurningspotential: Tilldelades värdet 3. Försurning betyder att pH-värdet i mark 

och vatten blir lägre, d.v.s. att halten vätejoner blir högre. Försurning kan i vissa fall 

orsaka floraförändringar då vätejoner blockerar upptaget av baskatjoner som är 

nödvändiga för växters tillväxt (NE, försurning). Försurningsproblemet är idag inte det 

viktigaste att fokusera på i jämförelse med exempelvis klimatpåverkan. 
 

Övergödningspotential: Tilldelades värdet 3. Övergödning är ett globalt problem som 

påverkar ekosystemens näringsupptag. Övergödning orsakas av att för stor del av 

näringsämnen frigörs, vilket kan orsaka igenväxning av sjöar och vattendrag, som i sig 

orsakar syrebrist. Övergödning orsakar också algblomning i hav och sjöar (NE, 

Övergödning). Övergödningsproblemet påverkar inte jorden globalt utan sker vid 

utsläppskällan, därför får övergödningspotential ett lägre värde. 
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4.3 Tabell över kritiska mineraler 
Sammanställning och värdering av mineraler 

VIKTNING  Resurseffektivitet Järn Koppar Tenn Aluminium Neodym Bly 

5 Förekomst 

Tillgänglighet, 
utvinningsmöjligheter 

Mycket stor 

 

 

Poäng: 1 

Stor 

 

 

Poäng: 2 

Liten 

 

 

Poäng: 4 

Mycket stor 

 

 

Poäng: 1 

Mycket liten* 

 

 

Poäng: 5 

Stor 

 

 

Poäng: 2 

 

3 

Primärenergi 
Energibehov vid 

framställning.  

28,6 MJ Per 

kg 

 

Poäng: 2 

36.2 MJ Per 

kg 

 

Poäng: 2 

321 MJ Per 

kg 

 

Poäng: 5 

194 MJ Per kg 

 

 

Poäng: 4 

25,1 MJ Per kg 

 

 

Poäng: 2 

16 MJ 

Per kg 

 

 

Poäng: 1 

 Återvinningspotential Mycket 

goda 

Mycket goda God Mycket goda I nuläget låg God 

3 Möjlighet till återvinning         (Forskning 

sker) 

  

    Poäng: 1  Poäng: 1 Poäng: 2 Poäng: 1 Poäng: 4 Poäng: 2 

5 

Konfliktmineral NEJ JA 

(Från vissa 

regioner) 

JA NEJ NEJ NEJ 

 Berörs mineralen av 

kommande lagstiftning 

 

Poäng: 0 

 

Poäng: 0-5 

*2 

  

Poäng: 5 

  

Poäng: 0 

  

Poäng: 0 

  

Poäng: 0 

Summering  14 44 (19)  66   20 43  19  

VIKTNING  Miljöpåverkan Järn Koppar Tenn Aluminium Neodym Bly 

5 Klimatpåverkan 
Utsläpp av växthusgaser till 

omgivning 

Medel Medel Mycket stor Mycket stor Liten Liten 

  

  GWP 1,7 kg 

CO2 eq      

per kg 

 

Poäng: 3 

GWP 2,02 

kg CO2 eq 

per kg 

 

Poäng: 3 

GWP 17,1 

kg CO2 eq       

per kg 

 

Poäng: 5 

GWP 12,2            

CO2 eq  per kg  

 

 

Poäng: 5  

GWP 1,41 kg 

CO2 eq per kg 

 

 

Poäng: 2 

GWP 

1,07 kg 

CO2 eq 

per kg 

 

 

Poäng: 2  

4 Giftighet/ Toxicitet  Liten Mycket hög  Mycket 

liten  

Medel   Liten Hög  

  

Påverkan på organismer 10 Pt 

 

Poäng: 2 

330 Pt 

 

Poäng: 5 

0,0246 Pt 

 

Poäng: 1 

22,3 Pt 

 

Poäng: 3 

5,26 Pt 

 

Poäng: 2 

84,7 Pt 

 

Poäng: 4 

  Försurningspotential 
 

Liten  

Mycket 

liten  

 

  Liten  

3   Ingen effekt 1,64 Pt 0,00566 Pt   Ingen effekt        Ingen effekt      0,628 Pt 

     Poäng: 0  Poäng: 2  Poäng: 1  Poäng: 0  Poäng: 0 Poäng: 2  

3 Övergödningspotential Ingen effekt Ingen effekt Ingen effekt   Ingen effekt        Ingen effekt      

Ingen 

effekt      

    Poäng: 0 Poäng: 0 Poäng: 0 Poäng: 0 Poäng: 0 Poäng: 0 

Summering   

23 

 

41  

  

32 

  

37 18 

  

32 

Tabell 1: Sammanställning av undersökningen med en viktad summa metod 

* Ovanlig i utvinningsbara koncentrationer  

*2 Om resursen inte kommer från väpnade grupper 
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Tenn, koppar och neodym har de högsta värdena inom kategorin resurseffektivitet. I 

kategorin miljöpåverkan fick koppar, tenn, aluminium och bly de högsta värdena. I 

kategorin miljöpåverkan var det en ganska jämn fördelning mellan de ämnen som fick 

höga värden. För kategorin resurseffektivitet fanns det en klar utstickare, tenn fick i 

kategorin resurseffektivitet en poäng på 66. De resurser som fick den näst högsta 

poängen var neodym och koppar som hade 43, respektive 44 poäng. Koppar får en 

högre poäng om det är ett konfliktmineral, d.v.s. om den kommer från väpnade grupper. 

Är utvinningskällan för kopparen inte väpnade grupper får koppar en väsentligt lägre 

poäng, på 19.  

 

Mineraler som bör ses som kritiska ur resurssynpunkt sett till poängen*: 

Tenn, 66 poäng 

Koppar, 19(44**) poäng 

Neodym, 43 poäng 

 

Mineraler som bör ses som kritiska ur miljöhänsyn sett till poängen: 

Koppar, 41 poäng 

Aluminium, 37 poäng 

Tenn, 35 poäng 

(Bly, 32 poäng) 

 

* Högre poäng = Mer negativ 

** Kopparn kommer från väpnade grupper, Konfliktmineral   
 

 

 

 

4.3.1 Eventuella felkällor och sammanfattande diagram  

Eventuella felkällor 

I tabellen (kap 4.2, Tabell 1) för kategorin miljöpåverkan har inte järn någon 

försurningspotential enligt SimaPro dock nämner Vattenfalls EPD att den totala 

försurningspotentialen för kraftverken är 0,0045 g SO2 eq per genererad kWh och 

huvuddelen av det kommer från tillverkningen av stål samt transporter. Det stål som 

valdes i SimaPro var ett låg legerat stål, hos stålverket/RER S. Datan representerar en 

genomsnittlig produktionsmix i Europa och Världen. Datan relaterar främst till 

europeiska verk. Vid ståltillverkningsprocesser där järn reduceras används mycket kol 

och ger utsläpp av svaveldioxid (SO2) som är en försurande förening. det kan dock vara 

så att SimaPro inte kopplar detta till järn. 
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Korset som är placerat i figur 1 ovan är tänkt att visualisera 4 stycken zoner som 

representerar hur kritisk mineralet är.  Zon 1 är mest kritisk ur resursperspektiv, här 

återfinns neodym. Zon 2 är den mest kritiska ur både resursperspektiv och 

miljöpåverkan då den här zonen representerar höga värden ur båda kategorier, här 

återfinns tenn och koppar. Zon 3 är den minst kritiska zonen då den här zonen 

representerar låga värden inom båda kategorier, här återfinns järn. Zon 4 är den mest 

kritiska för miljöpåverkan, här återfinns aluminium och bly. 

 

 

 

 

 

Tabell 2 Den använda mängd 

 
 

 

 

 

 

 Järn Koppar Tenn Aluminium Neodym Bly 

Använd mängd i 

kraftverk, gram/kWh 

6,5 0,052 0,000017 0,22 0,000130 0,011 

Storleken på bubblorna representerar den använda 

mängden av mineralen. 

 

Figur 1 Bubbeldiagram som överskådligt visar hur kritiskt ett mineral är baserat på arbetets 

undersökning. Storleken på bubblorna  baseras på tabell 2  och visar inga exakta värden 

utan är en visualisering av den använda mängden. 

1 2

  1 

3 4 
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4.4 Kritiska mineraler 

Tenn  
Tenn används ofta som en komponent i legeringar som korrosionsskydd, men även i 

elektronik som en förbindelse mellan elektriska och mekaniska komponenter.  

 

Tenn fick höga poäng i båda kategorierna vilket betyder att tenn bör ses som en kritisk 

resurs. Den största bidragande faktorn för tenn inom kategorin miljöpåverkan är dess 

klimatpåverkan på 17,1 CO2
 
eq per kg tenn. Tenn har ett mycket högt energibehov vid 

framställning(primärenergi). Det krävs 321 MJ per kg tenn som framställs, vilket är 1.5 

gånger mer än vad som krävs vid framställning av primärt aluminium (194 MJ per kg 

aluminium).  

 

Tenn är ett konfliktmineral, vilket betyder att mineralen utvinns och säljs av väpnade 

grupper. Handeln med tenn kommer att drabbas när den nya lagstiftningen om 

konfliktmineraler träder i kraft år 2021. Den nya lagen ska öka kontrollen av handeln 

med väpnande grupper som säljer mineraler till EU. Lagen kommer till en början endast 

reglera handeln med icke-förädlade råvaror. Med en redan låg förekomst av tenn 

kommer det här att betyda att utbudet av tenn kommer minska ytterligare, vilket också 

kommer påverka priset. Tenn används i jämförelse med exempelvis koppar och järn i 

mycket små mängder vilket betyder att den totala påverkan i från tenn är lägre än den 

för exempelvis koppar. Mängden som används är 0,000017 g tenn/kWh producerad el. 

Den använda mängden av tenn har betydelse, men som resurs bör tenn ses som kritisk. 

 

Enligt Iberdrolas EPD inom vindkraft redovisas inte tenn i deras lista för icke förnybara 

resurser, vilket kan betyda att andra material med liknande funktion finns som 

substitution eller att tenn används men inte listas här. Det är oklart om tenn finns i 

posten för övriga icke-förnybara material som Iberdrola listat ska innehålla 83 st. olika 

substanser/ämnen. Den här posten representerar 0,29 % av den totala massan av de 

ingående materialen.  

 

Som legering fungerar tenn som korrosionsskydd och borde därför kunna ersättas med 

andra legeringsämnen med samma egenskaper. Legeringsämnen som skulle kunna 

fungera som substitut för tenn är zink skriver Swerea i ett produktblad för zinklegering. 

Tenn används också som ytbehandling för att öka lödbarheten på mönsterkort, substitut 

kan här vara elektrolysiskt nickel, kemiskt guld, kemiskt silver eller OSP(Organic 

Solderability Preservative) (NCAB Group). 

 

JRC, Joint research center skriver att tenn är ett kritiskt mineral och att länderna som 

producerar tenn är länder med hög politisk risk, som exempelvis Kina, Indonesien och 

Peru (JRC, 2011). 

 

Koppar 

Som tidigare nämnts fick koppar den högsta poängen i kategorin miljöpåverkan och om 

kopparen kommer från väpnade grupper får den en hög poäng även för kategorin 

resurseffektivitet. Det är inte vanligt att kopparen kommer från väpnade grupper då ca 3 

% av världens kopparreserver finns i Kongo och kontrolleras av DRC (Government UK, 

2013). Andra stora fyndigheter av koppar finns i Chile, Peru, Mexiko och Indonesien. 

Koppar används i stor mängd inom elektriska/elektroniska användningsområden då 

koppar har en hög elektrisk ledningsförmåga. Koppar är ett mineral vars egenskaper gör 

den svår att byta ut utan att förlora effekt.  

 



  
 

22 

 

Koppar har enligt den använda databasen en mycket hög giftighet för organismer, 

inkluderat människor. Giftigheten påverkar till stor del den totala poängen som koppar 

fick i kategorin miljöpåverkan, den andra stora bidragande faktorn var klimatpåverkan.  

 

Giftigheten hos kopparen är viktigt att ta hänsyn till vid hantering av de delar där 

koppar ingår. Det är viktigt att vid både konstruktion och vid avveckling av kraftverken 

att hanteringen av kopparen är kontrollerad för att inte negativt påverka på sin 

omgivning. För människor är koppar giftigt i för stora mängder. Kopparförgiftning kan 

orsaka akuta skador på mag-tarmkanalen och på längre sikt kan leverskador uppkomma 

(Livsmedelsverket). Växter och djur påverkas av koppar, speciellt vattenlevande 

organismer påverkas mycket negativt (Naturvårdsverket, Fakta om koppar). Koppar 

används också i stor mängd inom kraftverken vilket betyder att den totala påverkan är 

hög. Mängden som används i kraftverken är 0,052 g koppar/kWh producerad el. Koppar 

har mycket goda möjligheter att återvinnas vilket man utnyttjar, enligt intern data 

återvinns 0,038 g/kWh koppar, ca 43 %.  

 

Neodym 

Neodym är ett mineral som används i mycket starka magneter (permanentmagneter) och 

de finns i kraftverkens generatorer. Neodym tillhör gruppen lantanider och är en sällsynt 

jordartsmetall. Förekomsten av neodym i utvinningsbara koncentrationer är mycket 

liten och återvinningen är i dagsläget mycket svår, dock sker forskning på området. 

Efterfrågan från hela marknaden för neodym förväntas enligt SGU (2016), att öka med 

2200 % fram till år 2030. Det blir därför mycket viktigt att hitta effektiva metoder får att 

återvinna de sällsynta jordartsmetallerna samt andra högt efterfrågade strategiska 

mineral. Anledningen till den enorma ökning av efterfrågan kan bero på att neodym 

används i många nya tekniska lösningar, som finns i exempelvis elektronik, elbilar, 

generatorer m.m. Ett eventuellt substitut för neodym som kan minska den enorma 

efterfrågan i vissa tillämpningar, är keramiska högtempererade superledare, enligt U.S 

Department of Energy (2010). 

 

Neodym har mycket låg miljöpåverkan sett till den data som hittats kring mineralen. 

Neodymets miljöpåverkan sker till största del vid utvinning och bearbetning. Metallen 

förekommer tillsammans med radioaktiva ämnen som torium, vilket ställer högra krav 

på miljö och arbetsförhållanden. Spridning av radioaktiva föroreningar kan vara mycket 

giftigt. Kina kontrollerar idag ca 97 % av produktionen av sällsynta jordartsmetaller. I 

Kina är förhållandena ibland svåra att kontrollera skriver Svensk Vindenergi som är en 

branschorganisation inom vindkraft. Kina kontrollerar exporten av mineralet hårt då de 

själva behöver neodym till sin egen utbyggnad av vindkraft. Att neodym för tillfället 

nästan endast har en utvinningskälla kan orsaka kraftiga prisvariationer. I framtiden kan 

fler utvinningskällor exploateras då efterfrågan stiger kraftigt vilket kan betyda att man 

får ett stadigare pris. Neodym är en mycket starkt magnetisk mineral, som därför kan 

minska vikten för generatorerna. Att konstruktionen blir viktmässigt lättare betyder att 

en besparing kan göras av andra material som, koppar, stål, betong m.m. Man sparar 

också ca 8 ton koldioxid sett över hela livscykeln (Svensk Vindenergi, Sällsynta 

Jordartsmetaller). 

 

Neodym bör inte ses som kritisk ur miljöhänsyn då mineralen inte har någon större 

miljöpåverkan. Ur resurshänsyn bör man dock se neodym som ett kritiskt mineral då 

förekomsten är mycket liten, samt att prognoser visar på en enorm ökning av efterfrågan 

fram till år 2030, vilket kan orsaka problem för tillgängligheten. Det är också i 

dagsläget svårt att återvinna mineralet och ska därför ses som en kritisk resurs.  
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Aluminium 

Aluminium har den näst lägsta poängen för resurseffektivitetskategorin men fick en hög 

poäng för kategorin miljöpåverkan. Den största bidragande delen till den höga poängen 

är här att aluminium har en mycket stor klimatpåverkan. Aluminium behöver också 

väldigt stora mängder energi för att framställas (berör resurseffektivitetskategorin). De 

här två kriterierna har relation till varandra då energianvändningen bidrar stort till den 

stora klimatpåverkan som aluminium har.  

 

Det finns en mycket effektiv lösning till den stora energianvändningen och 

klimatpåverkan. Genom att öka mängden ingående sekundärt aluminium i kraftverken 

och använda förnybar energi vid framställning, kan mycket energi sparas, vilket i sig 

också minskar den totala klimatpåverkan som aluminium ger upphov till. Att smälta om 

aluminiumskrot, d.v.s. att återvinna aluminium kan betyda en energibesparing på upp 

till 95 % enligt, Svenskt Aluminium, en nationell intresseorganisation. Mängden av 

aluminium som återvinns är i dagsläget 0,0286 g/kWh. Den mängd som används är 0,22 

g/kWh. Återvinningsgraden är då ca 11,5 % (Svenskt Aluminium, Miljö).  
 

Bly 

Bly är ett mineral som efter de undersökningar som gjorts endast har en kritisk del, dess 

giftighet. Bly är en relativt giftigt metall och fick ett mått på giftighet på 84,7 Pt. I 

jämförelse med kopparens 330 Pt är detta lågt, men giftigheten för bly är dock mycket 

hög i relation till mer ogiftiga mineraler som järn, som endast fick ett giftighetsmått 

på10 Pt. 

  

Järn 

Järn används till stor del i kraftverkens fundament och torn. 

Järn har bland de lägsta poängen av alla inom båda kategorier. Dock är användningen 

av järn ca hundra gånger större än både koppar och aluminium och ännu större för de 

andra undersökta mineralerna. Eftersom vi i det här arbetet räknar med g/kWh så kan vi 

utföra ett exempel. Låt oss säga att kraftverken genererar 1000 kWh.  

 

Mängden som används av järn är 6,5 g/kWh, d.v.s. det går åt 6500 g, 6,5 kg järn för att 

generera 1000 kWh. Mängden som används av koppar är 0,052 g/kWh, d.v.s. det går då 

åt 52 g koppar, 0,052 kg. Att producera 6,5 kg järn, ger ett energibehov på 185,9 MJ 

(28,6 MJ per kg järn). För att producera 52 g koppar går det åt ca 1,9 MJ energi  

(36,2 MJ per kg koppar). Påverkan är alltså ca hundra gånger större för järn. 

 

Den totala påverkan som järn ger är mycket stor men sett endast som en resurs så är järn 

inget kritiskt mineral. Förekomsten är mycket hög och det finns mycket god 

återvinningspotential för järn. Järn får genomgående medel till mycket låga poäng i alla 

de undersökta kriterierna.  
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5 Diskussion  
Resurseffektivitet blir allt viktigare för att samhället ska bli mer hållbart. Vid en stor 

satsning på förnybar energi som vattenfall gör, visar man att viljan att bidra till ett 

hållbart samhälle finns, då förnybar energi har stora resurseffektiva fördelar vid drift. 

Dock kommer den planerade utbyggnaden att ha en enorm påverkan sett till 

resursutvinning och miljöpåverkan vid konstruktion. Det blir därför viktigt att se till att 

en god resurseffektivitet finns och att miljöpåverkan begränsas genom hela livscykeln. 

 

Återvinningen av alla industrimetaller bör i ett hållbart samhälle sträva efter 100 % och 

inte ha förluster på upp till 50 % av de vanliga industriella metallerna. För sällsynta 

jordartsmetaller och strategiska mineraler är förluster på 100 % inte ovanliga i det flesta 

livscykler. Vattenfall kan som företag ställa krav på leverantörer eller med hjälp av 

samverkan se till att öka återvinningsgraden och återanvändningsgraden av metaller 

inom sin verksamhet, men också vara ett gott exempel för andra verksamheter. 

Resurseffektivitet kan förbättras generellt genom krav från både företag och genom 

politiska och ekonomiska styrmedel. Det krävs dock motivering till att genomföra 

sådana åtgärder vilket en studie som den här skulle kunna bidra till. 

 

Den här studien kan inte ensam besvara om det faktiskt är möjligt att använda mer av 

återvunnet material, men det bör teoretiskt vara möjligt då flera av de undersökta 

mineralerna har mycket goda återvinningsmöjligheter, utan att kvaliteten minskas 

avsevärt. Att använda mer sekundära material bör därför vara genomförbart, men svaret 

ligger till stor del hos tillverkaren och vad de är villiga att förändra och inte. 

 

McLellan et.al (2016) skriver i sin studie om den stora efterfrågan på kritiska mineraler 

och förnybar energi i relation till att tillgängligheten av mineralerna minskar. En stor 

efterfrågan på kritiska mineraler globalt kan orsaka leverantörsbrist då utbudet inte 

tillgodoser efterfrågan. Det  kan betyda att utbyggnaden av vindkraft begränsas.  

McLellan tror att nyckelåtgärderna för att minska risken för leverantörsbrist är att öka 

återvinningsgraden och använda sig av materialsubstitution. Återvinning bidrar också 

till resurseffektivitet vilket dras som slutsats i det här arbetet. Det är också viktigt att 

fler utvinningskällor exploateras för att bättre kunna möta efterfrågan, en slutsats som 

både McLellan och det här arbetet gör.    

 

Åtgärder som substitution kan vara problematiska att genomföra. Det är många faktorer 

som ska tas i betänkande vid utbytet, egenskaper, hållbarhet, kostnader, 

återvinningspotential, miljöpåverkan, energi och många fler faktorer bör kontrolleras 

innan en effektiv substitution kan genomföras så att ersättaren inte är lika negativt 

påverkande som det man vill substituera. Beroende på hur tenn används i kraftverken 

kan substitut för tenn hittas, förslag gavs i stycket om tenn i resultatdelen. Som nämnts 

ovan bör dock substituten kontrolleras.  

 

Det här arbetets resultat kommer fram till liknande resultat som artikeln om Tysklands 

energiomställning (Viebahn et. al.2015). Vattenfall har som mål att bli klimatneutralt år 

2050 vilket är likt vad Tyskland vill åstadkomma med sin 95 procentiga minskning av 

växthusgaser. Målen är ur hållbarhetsperspektivet mycket bra då man tar steget från 

fossila energikällor och satsar på förnybart. Det kommer till en början betyda stora 

resursuttag.  
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Neodym är enligt det här arbetet och Viebahn et.al. (2015) samt McLellan et. al. (2016) 

ett kritiskt mineral för utbyggnaden av förnybar energi, speciellt för vindkraften där 

mineralet kan bli en begränsande faktor. Viebahn et.al ibid. menar att den geologiska 

neodymtillgången kan räcka om utbyggnadstakten är ungefär som under år 2015. 

McLellans studie ibid. prognostiserar att neodym och dysprosium kan begränsa 

utbyggnaden redan under 2020-talet. McLellan et.al, (2016) nämner även att koppar 

också kan bli en begränsande faktor under åren 2020 till 2030. I det här arbetet bedöms 

tenn, neodym och koppar vara kritiska. Det är dock inte enbart vindkraften som 

begränsas utan även andra teknologiska lösningar som använder sig av mineralerna. 

 

Ur ekonomisk synpunkt kan en större efterfrågan betyda att det blir mer ekonomiskt 

hållbart att utvinna neodym då priset troligtvis kommer att öka, vilket gör utbudet större 

då fler utvinningskällor kan exploateras. Det är dock inte säkert då det är många 

faktorer som styr över marknaden. 

 

Viebahn et.al. (2015) har undersökt de sällsynta jordartsmineralerna neodym och 

dysprosium och inte mer vanligt förekommande mineraler som tenn, aluminium och 

koppar som det här arbetet har gjort. Tenn är enligt det här arbetet som resurs värre om 

man ser till miljöpåverkan och tar hänsyn till resurseffektivitetsfaktorer som det här 

arbetet har undersökt.  

 

Bengtsson och Steen skriver i en artikel (2000) om hur olika metoder för 

viktningssystem fungerar vilket var passande för det här arbetet då det här arbetet 

använder sig av viktad summametod för utvärdering av de undersökta mineralerna. De 

beskriver viktningssystem som en kompatibilitetsprövning av påverkansprofiler och 

olika värderingsgrunder. Bengtsson och Steen ibid. skriver att det är naturligt att en viss 

osäkerhet kan förekomma i viktningssystem men att systemet ska vara öppet för 

diskussion och kritik vilket kan förbättra systemet. Bengtsson och Steen beskriver också 

att viktningssystemen/metoderna influeras av flera faktorer som tolkning, övertalande 

argument, organisationskultur med mera, vilket resulterar i att viktningssystem kan se 

väldigt olika ut. 

 

Det här arbetets viktningssystem baseras på en kvalitativ bedömning av hur man ska 

värdera olika miljöproblem. En förbättring av viktningen skulle kunna göras med en 

djupare undersökning om värderingsgrunder för miljöproblem. Andra tolkningar och 

argument kan förändra värderingarna som ligger bakom viktningen, vilket skulle 

förändra resultatet. Som tidigare nämnts i det här arbetet, samt av Bengtsson och Steen 

ibid. är att viktningssystemet inte är menat att resultera i en sann beräkning av 

påverkansgraden utan fungera som hjälpmedel vid beslutsfattande. Resultatet för varje 

enskilt kriterium kan användas som underlag vid en eventuell ny bedömning eller som 

diskussionsunderlag och tolkning av mineralerna.  
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6 Slutsatser 
Undersökningen fann att tenn var en mycket kritisk resurs med hänsyn till både 

resurseffektivitet och miljöpåverkan. Aluminium och koppar var ur miljöhänsyn de 

mest kritiska. 

 

6.1 Mineraler 
Fokus förändras beroende på om man prioriterar resurseffektivitet eller miljöåverkan, 

men i kombination kan fokus läggas i den ordning som visas i listan nedan. Fokus kan 

med enkelhet också fördelas enligt figur 1 där man kan se en förenklad och översiktlig 

bild av de undersökta mineralerna. Här nedan nämns även slutsatser för varje mineral. 

Här tas inte hänsyn till hur mycket av resursen som används utan endast hur kritisk 

mineralen är i sig själv. 

 

Tenn  

Tenn borde ersättas med annat lämpligt material, även att den använda mängden är 

mycket låg. Tenn som resurs är mycket kritisk ur flera aspekter och man bör se vilka 

möjligheter det finns för andra alternativ. Tenn är också ett konfliktmineral vilket 

bidrar till att tenn bör prioriteras högst. 

 

Neodym 

Förekomsten av utvinningsbara koncentrationer är mycket låg. 

 

Neodym har risk att bli en bristvara då utvinningen för tillfället nästan enbart sker i 

Kina där de kontrollerar marknaden för mineralet och andra strategiska mineraler 

hårt. Efterfrågan överstiger enligt flera vetenskapliga artiklar utbudet vilket gör 

neodym begränsande för utbyggnaden av vindkraft. Fler utvinningskällor krävs. 

 

Ökning av efterfrågan kommer troligtvis höja priset för neodym tills att fler 

utvinningskällor exploateras vilket kan bli mer ekonomiskt hållbart vid ett högre pris. 

Ett högre pris för neodym kan orsaka att energi från vindkraft blir dyrare.  

 

Koppar  

Koppar fick ett värde på 330Pt för kriteriet Giftighet, vilket är mycket högt relaterat till 

de andra undersökta mineralerna. Koppar har också en medelhög klimatpåverkan.  

 

Aluminium 

Utforska möjligheterna till att öka den ingående mängden av sekundärt aluminium i 

kraftverken. 

 

För att öka resurseffektiviteten kan återvinningen av aluminium ökas. Återvinningen är 

i dagsläget låg, endast ca 11,5 %. 

 

Bly 

Bly är ett relativt giftigt mineral och hanteringen, speciellt vid avveckling, av bly bör 

därför kontrolleras för att minimera skador på miljön och organismer.  

(Fokus bör dock inte läggas på bly i första hand) 

 

Järn  

Järn bör inte ses som kritisk ur resursperspektiv. Påverkan av järn kommer främst från 

den omfattande användningen av mineralet vilket i sig ger en stor total påverkan. 
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6.2 Resurseffektivitet 
För att en planerad utbyggnad av förnybar energiproduktion ska bli resurseffektivare 

kan man: 

 

Öka halten sekundära råvaror som är ingående i kraftverken.  

 Att använda sekundära råvaror betyder att mindre mängd primärt material 

utvinns.  

 Minskar mängden energi som krävs vid förädling. 

 Minskar miljöpåverkan. 

 Bidrar till en hållbar resursanvändning. 

 

Utforska möjligheter till cirkulära kretslopp och öka återvinningen 

Avveckling av kraftverk betyder att källor till material blir tillgängliga. Kan vara 

lämpligt för alla material men med enkelhet för stål, aluminium och koppar, vilka har en 

mycket god återvinningspotential.   

 Kommunikation och samverkan mellan företag krävs för att det ska fungera då 

Vattenfall inte bygger sina egna kraftverk. 

Produkter där renheten inte måste vara 100 % ökar möjligheten att utnyttja 

återvunna resurser mer, d.v.s. att öka den ingående halten av sekundära råvaror. 

Det kan vara ett sätt att öka resurseffektiviteten för produkten.  

 

Ställa krav på producenter att använda mer förnybar energi vid framställningen 

av material, det minskar både miljöpåverkan och resursuttag. 

 

Det finns flera sätt att öka resurseffektivitet, vilka många har nämnts i kapitlet 

Resurseffektivitet 3.1(3.1.2.2).   

 

6.3 Framtida forskning 

 

Andra resurser som kan vara intressanta att undersöka kan vara förnybara resurser, 

resurser som vatten, kemikalier eller olika energibärande resurser som bränslen. 

 

Studier som berör hur resurseffektivitet kan öka hos konsumenter och tillverkare. 

 

Studier kring hur andra kraftslag kan resurseffektiviseras 

 

7 Slutliga ord 
Härmed hoppas jag att läsaren nu fått en inblick i vilka mineraler/resurser som är 

kritiska vid utbyggnad av förnybar energi i form av vindkraft, samt fått en överblick 

över vad Vattenfall kan fokusera på och utveckla framöver för att bidra till hållbar 

utveckling. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Diagram 
Här nedan finns diagram som tagits fram till arbetet. 

 

 
  Diagram 1 Använd mängd mineraler inom kraftverken alla livscykler 
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Diagram 2 Resursfördelningen inom livscykelsteget "Kärna infrastruktur" 
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Diagram 3 Fördelning inom livscykelsteget "Kärna" 

 
Diagram 4 Fördelning inom livscykelsteget "Uppströms" 
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Diagram 5 Fördelning inom livscykelsteget "Nedströms" 

 
Diagram 6 Fördelning inom livscykelsteget "Nedströms infrstruktur" 
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Bilaga 2, Resurser 

Järn från malm 
Per producerad kWh el går det åt 6,5 gram järn från fasen "Kärna infrastruktur" vilket är 

19 % av den icke förnybara materialåtgången från den här fasen.  

 

Järn används främst i byggnation av tornet. 

 

Förekomst 

Jordskorpan innehåller ca 6 % järn, medan jordens inre innehåller betydligt högre 

järnhalter. Jorden som helhet innehåller uppskattningsvis 35 % järn, räknat på jordens 

totala massa. Världens reserver av järnmalm har uppskattats till 800 miljarder ton. År 

2008 uppgick världsproduktionen av råjärn till ca 930 miljoner ton. Järn med en kolhalt 

på mindre än 2 % kallas stål (Nationalencyklopedin, järn).  

 

Energi 

Järn är den mest energikrävande resursen bland de resurser som används inom 

kraftverken om man tar hänsyn till att järn är nästan 20 % av resurserna som används 

vid konstruktionen av vinkraftverket. Enligt SimaPro så är behovet av energi för att 

producera ett kilogram järn är 28,6 MJ. Järn och stålindustrin står för ca 15 % av den 

totala energiförbrukningen inom industrin, ca 20 - 25 TWh. 

 

Möjlighet till återvinning 

Möjligheterna till att återvinna järn är mycket god. Användning av återvunnet järn 

bidrar till att minska energibehovet vid produktion då det krävs mindre energi för att 

smälta om sekundärt järn i motsats till järn från malm som är väldigt energikrävande.  

Kraftverken använder 0,58 g/kWh återvunnet järn. Konstruktionen använder då 6,5 

gram primärt järn och 0,58 g sekundärt järn, motsvarar ca 8 %.   

 

Konfliktmineral 

Järn är ej ett konfliktmineral 

 

Miljöpåverkan 

Utsläpp till luft i form av: 

Koldioxid, Kväveoxider, Svaveldioxid, Stoft, Organiska föreningar.  

 

Koldioxiden kommer främst från järnmalmsreduktionen som sker i masugnar och 

järnsvampverk, följer sedan produktionen av malmbaserat stål. Utsläppen kommer 

också från att man använder fossil energi. Omkring hälften av järn och stålindustrins 

totala energianvändning utgörs av kol. Kol används som reduktionsmedel i masugnar 

och järnsvampverk, vilket utgör 90 % av järn och stålindustrins koldioxidutsläpp. 

 

Kväveoxider, utsläpp kommer här främst från koksverk, ljusbågsugnar, värmnings- och 

värmebehandlingsugnar, men också från betning med salpetersyra, samt vid transporter. 

Höga temperaturer är nödvändigt inom järn och stålindustrin, det blir då svårt att 

undvika bildning av kväveoxider i samband med förbränning av bränslen eftersom 

kväve finns i luften. Svaveldioxider, uppkommer med anslutning till förbränning av 

bränslen, framför allt olja. 
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Stoft, bildas i de flesta av stålindustrins processer, främst vid koksverk, stålverk och 

masugnar. Utsläppen av stoft från stålindustrin idag är mycket små då dagens 

reningsteknik kan skilja bort över 99 % av stoftpartiklarna. Stoftet innehåller ofta ett 

flertal andra metaller(zink, krom, nickel och molybden) som också omhändertas, det gör 

stoftet till en värdefull restprodukt. Dagens reningsteknik och hantering av stoft är ofta 

mycket kostsam och energikrävande, exempel på filter kan vara elektrofilter. 

 

Organiska föreningar, kommer främst från användning av olika lösningsmedel. Andra 

utsläppskällor kan vara att kolväten uppkommer från processer i smältugnar som 

smälter skrot. Andra organiska föreningar som dioxiner binds ofta till stoft i rökgaser 

och kan avskiljas med bra reningsteknik för stoft (Jernkontoret.se). 

 

Framställningen av stål har en GWP (Global Warming Potential)  på 1,7 kg CO2 eq per 

kg stål, enligt SimaPro. Värdet representerar då ett medelvärde för en världs- och 

europeisk produktionsmix. 

 

Järn har ingen påverkan på försurning eller övergödning. 

 

Giftigheten för människor från järn är 10 Pt.  

 

Beräkningarna är gjorda med metoden ReCiPe Endpoint (H) med viktningsgraden 

Europe ReCiPe H/A. I programmet Sima Pro. 

 

Koppar 
Koppar används i kraftverket i ledningar och generatorer och andra elektriska och  

elektroniska komponenter. 

 

Förekomst 

Koppar finns i jordskorpan både i kemiska föreningar och i gedigen form. 

Koppartillgångarna hittas till 90 % i sulfidiska malmer och till 9 % i oxidiska malmer 

medan resterande 1 % är koppar i gedigen form. Världens totala reserver beräknas till ca 

3 700 miljoner ton och världsproduktionen var år 2009 ca 15,8 miljoner ton enligt U.S 

Geological Survey (2009). 

 

Energi 

För att producera koppar krävs ca 36,2 MJ per kilogram(SimaPro), då inkluderas 

transport till Europa då de största kopparproducenterna inte finns i Europa utan i Chile.  

 

Möjlighet till återvinning 

En betydande del av kopparproduktionen kommer från återvunnen koppar (NE Koppar).  

Koppar återvinns till ca 35 % i Sverige (NE Metallåtervinning). 

 

Kraftverken använder 0,013 g/kWh återvunnen koppar. Konstruktionen använder då 

0,52 g/kWh primärt koppar och 0,013 g/kWh sekundärt koppar, motsvarar ca 2,5 %. 

 

Konfliktmineral 

Koppar är ett konfliktmineral om det kommer från regioner som DRC, Democratic 

Republic of the Congo. Enligt Storbritanniens regerings hemsida så finns ca 3 % av 

världens reserver av koppar i Kongo. 
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Miljöpåverkan 

Svaveldioxidutsläpp och metalläckage var tidigare ett stort problem vid 

kopparframställning. Med ny teknik och att framställningen flyttats till mer slutna 

system har gjort att man fått en förbättrad situationen, d.v.s. mindre utsläpp 

(Nationalencyklopedin, Koppar). Idag kommer kopparutsläppen, till luft, främst från 

trafiksektorn. Kopparen finns på bromsbelägg vilket gör att varje gång bilen bromsas 

släpps koppar ut i miljön. Höga kopparhalter i sötvatten beror dock inte främst på 

trafiken utan orsakas vanligen av korrosion av rör eller på grund av gruv- och 

metallindustrin. Koppar är en nödvändig metall och både överskott och underskott kan 

ge negativa effekter på hälsan. Kopparbrist är dock mycket ovanligt men i samband med 

olika tarmsjukdomar kan det uppstå en brist. Höga halter av koppar är skadligt för 

vattenlevande djur (Naturvårdsverket, Fakta om koppar). 

  

Kopparproduktion har en GWP (Global Warming Potential) på 2,02 kg CO2 eq per kg 

koppar. Sima Pro. Värdet inkluderar import till Europa. 

 

Koppar har en försurningsgrad på 1,64 Pt. 

 

Giftigheten för människor från koppar är 330 Pt. 

 

Koppar har ingen påverkan på övergödning. 

 

Beräkningarna är gjorda med metoden ReCiPe Endpoint (H) med viktningsgraden 

Europe ReCiPe H/A. I programmet Sima Pro. 

 

Tenn 

Förekomst 

Jordskorpan har en medelhalt på ca 2,1 g per ton, där formen tennsten, SnO2, är det 

viktigaste mineralet för tennutvinning. De flesta brytvärda förekomster innehåller inte 

mer än några få viktprocent av SnO2 . Dagens moderna teknik för utvinning av metaller 

genom separation gör det ändå lönsamt att bryta tenn från förekomster med halter på 

endast 0,01 %. Tenn är metall som ligger på gränsen att bli klassad som ett kritiskt 

mineral, det beror på att dess förekomst geologiskt är ganska sällsynt och det 

ekonomiska värdet som lödmetall i elektroniska produkter. Tenn finns också 

världshaven, dock endast ca 3 milligram per ton havsvatten (Ayres, 2013).  

 

Energi 

För att framställa tenn går det åt 0,321 MJ per gram, dvs. 321 MJ per kilogram. 

Metoder som används för att framställa metalliskt tenn är främst genom reduktion av 

SnO2 med kol i en smältugn på 1100 grader Celsius. Innan detta sker en rening av 

råtennet, detta görs strax över tennets smältpunkt vilket avskiljer tennet från andra 

metaller som har en betydligt högre smältpunkt.  

 

Möjlighet till återvinning 

Tenn återvanns ofta genom exempelvis elektrolys i starka alkaliska bad. Det kan också 

ske genom reaktion med torr klorgas under 50 grader Celsius, och bildar då 

tenn(IV)klorid som kan användas direkt i industriella sammanhang eller omvandlas till 

den rena formen SnO2.  
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Idag sker återvinningen av tenn främst med hjälp av en annan metod där man låter 

skrotet reagera med en varm vattenlösning av natriumhydroxid och natriumtritit, detta 

oxiderar tennet till en löslig form, hydroxostannat(IV). Med denna typ av metod kan 

man återvinna tennet utan att ståldelar angrips, då ofta tenn är legerat med stål. Ur 

lösningen kan man med elektrolys utvinna > 99,9 % rent tenn vid endast 90 grader 

Celsius (NE, tenn). 

 

Konfliktmineral 

Tenn finns med på EU:s lista över konfliktmineral och kommer därför beröras av den 

kommande lagstiftningen som träder i kraft år 2021, som ska stoppa finansiering av 

beväpnade grupper i utvecklingsländer (European Commission, Trade).  

 

Miljöpåverkan 

Tenn och dess föreningar är oftast helt ogiftiga, det finns undantag, exempelvis 

tennorganiska föreningar som är mycket giftiga. Föreningar som exempelvis trimetyl- 

och trietylföreningar som är bland de giftigaste tennorganiska föreningarna och kan ge 

upphov till frätskador i luftvägar, i ögon och på hud. 

 

Sett till klimatpåverkan så har tennframställning en GWP (Global Warming Potential)  

på 17,1 kg CO2 eq per kg tenn. Värdet representerar ett medelvärde för 

världsproduktionen av tenn inkluderande, utvinning och viss förädling, samt transport 

från de största producenterna till Europa. 

 

Tenn har en försurningsgrad på 0,00566 Pt 

 

Giftigheten för människor från tenn är 0,0246 Pt 

 

Tenn har ingen påverkan på övergödning. 

 

Beräkningarna är gjorda med metoden ReCiPe Endpoint (H) med viktningsgraden 

Europe ReCiPe H/A. I programmet Sima Pro. 

 

Aluminium 
Förekomst 

Aluminium är jordskorpans vanligaste metalliska grundämne och det tredje vanligaste 

grundämnet efter syre och kisel. Aluminium upptar ca 8,3 % av jordskorpans massa i 

form av kemiska föreningar, då aluminium endast förekommer kemiskt bundet till andra 

grundämnen i naturlig form. Den metalliska formen av aluminium framställs främst från 

bergarten bauxit, som till stor del består av förvittringsprodukter av silikatmineral. 

Bauxit har ofta en varierande sammansättning, men har ofta en hög halt av kvarts och 

järn(III)oxidhydroxid. 

 

Den årliga aluminiumproduktionen i världen var år 2012 trettio gånger större än för år 

1950, år 2012 producerades 45,9 miljoner ton och år 1950 1,5 miljoner ton, exklusive 

återanvändning. 
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Energi 

För att producera primärt aluminium krävs det ca 194 MJ per kg aluminium, sett ur ett 

livscykelperspektiv, då både transport av material till smältverket och hantering av 

avfall är inräknat. En produktionsmix med både primärt och sekundärt aluminium 

kräver endast 137 MJ per kg aluminium, andelarna är dock ospecificerade. Data hämtad 

från SimaPro.  

 

Det finns flera metoder för att framställa aluminium, två av de vanligaste metoderna är 

Hall-Héroult processen och den andra är Bayerprocessen. Dock är både mycket 

energikrävande, det går åt 13 000 kWh per ton respektive 9 000 kWh per ton för de 

olika  metoderna. Energiåtgången kommer huvudsakligen från upphettningen av de 

olika ugnar som används för att smälta råvaran till aluminium. Energiåtgången har 

förbättrats med  olika hjälpmedel som bland annat datorstyrning. 

 

Möjlighet till återvinning 

Återvinningsmöjligheterna för aluminium är mycket goda. Ca 75 % av allt aluminium 

som producerats är fortfarande i bruk då man har återanvänt det ett flertal gånger. 

Aluminiumskrot är en viktig råvara och förbrukar endast 5 % av den energi som krävs 

för att producera primärt aluminium från bauxit. 

 

Kraftverken använder 0,012 g/kWh återvunnet aluminium. Kraftverken använder då   

0,22 g/kWh primärt aluminium och 0,012 g/kWh sekundärt aluminium, motsvarar ca 5 

%. 

 

Konfliktmineral 

Aluminium är ej ett konfliktmineral 

 

Miljöpåverkan 

Elektrolys av aluminium ger utsläpp i form av koldioxid när förbränningen av anodkolet 

sker. Andra förekommande utsläpp är tjärämnen och fluorider som frigörs vid samma 

process. De här utsläppen var tidigare ett stort miljöproblem men har kunnat minimeras 

med hjälp av reningsanläggningar samt att man inkapslat ugnarna där processen äger 

rum.  

 

Aluminiumframställning har en GWP (Global Warming Potential) på 12,2 kg CO2 eq 

per kg aluminium, Sima Pro. Värdet representerar aluminiumproduktion, transport av 

material till smältverket och avfallshantering, ett medelvärde för europeisk 

aluminiumproduktion. 

 

Aluminium har ingen påverkan på försurning eller övergödning. 

 

Giftigheten för människor från aluminium är 22,3 Pt. 

 

Beräkningarna är gjorda med metoden ReCiPe Endpoint (H) med viktningsgraden 

Europe ReCiPe H/A. I programmet Sima Pro. 

 

Neodym 
Den sällsynta jordartsmetallen neodym är en lantanid, som är grupp 3 i det periodiska 

systemet, sällsynta jordartmetaller. I kraftverken används neodym i magneter, där 

neodym ingår i en legering tillsammans med järn och bor. I andra sammanhang används 

neodym främst som färgämne vid glas- och emaljtillverkning.  
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Den totala mängden sällsynta jordartsmetaller i kraftverken är ca 130 mikrogram/ kWh. 

Den största bidragande faktorn till volymen är Neodym, data hämtad från EPD Nordic 

wind farms, Vattenfall AB sid 23. 

 

Förekomst 

I jordskorpan finns det ca 40 g /ton i genomsnitt. Jordskorpan innehåller ganska rikligt 

med sällsynta jordartsmetaller, men det är dock mycket ovanligt att hitta utvinningsbara 

koncentrationer. Världens reserver av sällsynta jordartsmetaller finns främst i 

mineralerna monazit och bastnäsit.  

 

Dessa mineraler kan hittas i bergarter som granit, syenit och pegmatiter. Monazit och 

bastnäsit är de mineraler som är de vanligaste att bryta lantanider från och därför får de 

en stor ekonomisk betydelse (U.S Geological Survey, 2015).  

 

Det finns svenska fyndigheter av dessa mineral, Ytterby utanför Stockholm är en av 

dem. Monazit är också den viktigaste mineralet för utvinning av bland annat det 

radioaktiva ämnet Torium vilket kan göra hanteringen av mineralet svår och farlig för 

miljön.  

 

Världens produktion av sällsynta jordartmetaller sker till största del i Kina. Ca 97 % av 

den globala utvinningen sker i Kina. Efterfrågan av de sällsynta jordartsmetallerna har 

ökat mycket de senaste åren, enligt SGU(Sveriges Geologiska Undersökning). 

 

Energi 

Energibehovet av 1 kg koncentrat av sällsynta jordartsmetaller är enligt Sima Pro, 25,1 

MJ, som då är utvunnet ur mineralet bastnäsit i Kina. Energibehovet är estimerat då 

transporter och infrastruktur kan skilja sig något, men uträkningen skall vara applicerbar 

på andra utvinningsorter.   

 

Möjlighet till återvinning 

Återvinning av sällsynta jordartsmetaller är viktigt då de behövs för bland annat 

magneter och är absolut nödvändig för "ren" energi som elbilar eller vinkraftverk. 

Neodym har en väsentlig risk för leverantörsbrist och en väl fungerade 

återvinningskedja kan vara ett bra alternativ. En jämförelse av nyproducerade 

neodymmagneter med magneter gjorda från återvunnen neodym. Jämförelsen visar att 

genom att återvinna neodym från uttjänt elektronik/magneter kan en signifikant 

miljöpåverkan undvikas än om man producerar magneter med ny råvara, nyutvunnet 

neodym (Hongyue). 

 

Metoder för att återvinna neodym är bland annat en som beskrivs av Ho-Sung Yoon 

med kollegor i artikeln "Solvent extraction, separation and recovery of dysprosium (Dy) 

and neodymium (Nd) from aqueous solutions: Waste recycling strategies for permanent 

magnet processing". Metoden är en typ av hydrometallurgisk teknik som med hjälp av 

extraktion med lösningsmedel kan utvinna Neodym och även Dysprosium (tillhör 

lantaniderna).  

Genom att montera isär permanentmagneterna (där dessa metaller finns) och sedan 

utsätta dem för oxidation och höga temperaturer(över 500 
o
C) följt av ett bad av starka 

syror så kan metallerna utvinnas.   

 

Konfliktmineral 

Neodym är ej ett konfliktmineral. Utvinningen sker främst i Kina. 
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Miljöpåverkan 

1 kg koncentrat av sällsynta jordartsmetaller utvunnet ur mineralet bastnäsit i Kina har 

en GWP (Global Warming Potential) på 1,41 kg CO2 eq per kg enligt Sima Pro. 

 

Koncentrat av sällsynta jordarter har ingen påverkan försurning eller övergödning. 

 

Giftighet för människor från koncentratet av sällsynta jordartsmetaller är 5,26 Pt.  

 

Beräkningarna är gjorda med metoden ReCiPe Endpoint (H) med viktningsgraden 

Europe ReCiPe H/A. I programmet Sima Pro. 

 

Bly 
Förekomst 

Bly är i jämförelse med aluminium och järn sällsynt förekommande i jordskorpan. 

Jordskorpan innehåller i genomsnitt ca 13 g bly/ ton, varav det viktigaste mineralet för 

utvinning är blyglans. Världens reserver av bly är ca 1,5 miljarder och den  

produktionen år 2009 var 8,7 miljoner ton, varav 55 % kom från återvunnet bly. De 

största producenterna av bly är Kina, Australien, USA och Peru, tillsammans står de för 

75 % av utvinningen (Nationalencyklopedin, Bly). 

 

Energi 

Energibehovet av 1 kilogram bly är ca 16 MJ (Sima Pro). Värdet är baserat på primär 

och sekundär blyproduktion för Europa med en fördelning på 25 % primär och 75 % 

sekundär råvara. Skulle produktionen endast bestå av primär råvara skulle det gå åt 25,3 

MJ per kg bly. 

 

Möjlighet till återvinning 

Återvinning av bly sker i ganska stor utsträckning i Sverige. År 2009 var Sveriges årliga 

produktion ca 100 000 ton, och 75 % av det kom från återvunnet bly från batterier 

(Nationalencyklopedin, Bly). 

 

Konfliktmineral 

Bly är ej ett konfliktmineral. 

 

Miljöpåverkan 

Bly har ett GWP (Global Warming Potential) mått på 1,07 CO2 eq per kilogram bly 

(Sima Pro). Värdet är baserat på primär och sekundär blyproduktion för Europa med en 

fördelning på 25 % primär och 75 % sekundär råvara. Skulle produktionen endast bestå 

av primär råvara blir GWP värdet 2,13 CO2 eq per kilogram bly. 

 

Bly har ingen positiv påverkan på miljön eller har någon biologisk funktion. Genom 

utsläpp från bl.a. mineralbearbetning och förbränning tillförs nya mängder ständigt och 

kan spridas långa avstånd i atmosfären.  

 

Växter och djur påverkas av bly på liknande sett som för människan. Blyföreningarna 

binder sig till enzymer vilket helt inaktiverar deras funktion. Höga blyhalter i växter 

orsakar störningar av fotosyntesen och hämmar bildning av livsviktiga ämnen som 

ATP, klorofyll m.fl. Det är främst i sura jordar som växter visar tecken på blyförgiftning 

då bly är mer löslig i miljöer med lågt pH.  
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Bly som tas upp genom födan hos djur och fåglar absorberas till ca 10 - 50 %. Blyet 

lagras i bl.a. i benvävnader och i celler (främst mitokondrier) och kan på längre sikt ge 

störningar på. nervsystemet, hemoglobinbildning, immunförsvar och tillväxt. Större 

halter kan leda till att organismen avlider. 

 

Bly och dess föreningar är mycket giftig och kan vid inandning eller vid annat 

upptag(exempelvis genom huden, eller oralt) ge akut förgiftning. Symptom vid en 

blyförgiftning är trötthet, störningar i nervsystemet, blodbrist, magbesvär och 

njurskador. Blyförgiftning kan också orsaka infertilitet och om spridning via moderakan 

sker till fostret kan det störa utveckling av hjärnan. Olika oorganiska blyföreningar har 

orsakat cancer hos försöksdjur.  

 

Bly är en metall som ackumuleras i lever, njurar och mjälten. Organiska blyföreningar 

som tetraetyl- och tetrametylbly är fettlösliga, det betyder att de lättare än oorganiska 

föreningar kan skada nervsystemet. Giftigheten av bly beror på att bly binder sig till 

enzymer i kroppen och stör deras funktion (Nationalencyklopedin, Bly). 

 

Bly har en försurningsgrad på 0,628 Pt per kg 

 

Bly har en toxicitet för människor på 84,7 Pt per kg  

 

Bly har ingen påverkan på övergödning.  

 

Beräkningarna är gjorda med metoden ReCiPe Endpoint (H) med viktningsgraden 

Europe ReCiPe H/A. I programmet Sima Pro. 

 


