
Våra växthusgasutsläpp  
beräknade enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol)

  Utsläpp av köldmedium (HFC) från våra värmepumpar inom 
fjärrvärmesystemet.

Utsläpp av lustgas (N2O) och metangas (CH4) från förbränning av 
biobränsle inom produktionsverksamheten. 

Utsläpp av metangas (CH4) från vårt gasnät.

Utsläpp av koldioxid (CO2) från bensin och diesel som  
används till att driva vår reservkraft.

Utsläpp av koldioxid (CO2) från fossilt startbränsle vid uppstart av våra 
kraftvärmeverk Örtoftaverket och Återbruket.
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Utsläpp av köldmedium sker både i större skala vid sällsynta 
haverier eller handhavandefel och i liten skala genom läckage vid 
service och kontroller, samt kontinuerligt från åldrande teknik.

Vi äger egna fordon av olika slag – allt från vanliga personbilar till lätta 
lastbilar och större fordon. De drivs på el, biogas, diesel, bensin och HVO.

I våra elnät finns ställverk som hjälper till att fördela ström i flera led-
ningar på ett säkert sätt. Ställverken behöver kunna bryta ström och måste
ha goda isolationsegenskaper. Som isolations- och brytmedium har 
SF6-gas använts historiskt. 

För att detektera och kunna åtgärda köldmedieläckage används 
bevakningssystem och kontinuerlig kontrollvägning (2 ggr/år) av 
alla värmepumpar.  
  
Vid ombyggnation och nyetablering av värmepumpsanläggningar 
väljs lösningar med hänsyn till köldmediets potentiella klimatpå-
verkan (Global Warming Potential, GWP). Vid 2021 års etablering 
av en geoenergianläggning i Stångby valdes exempelvis, trots en 
väsentlig merkostnad, kylvärmepumpar med ett köldmedium med 
halverat GWP-värde jämfört med standard. 
  
Vidare kommer några av våra större värmepumpsanläggningar att
avvecklas och ersättas av annan teknik under de kommande åren.

Uppstart av förbränningspannorna håller på att fasas över till 
fossilfritt bränsle. Uppstart av pannan i Örtoftaverket sker sedan 
november 2021 med 100 % fossilfritt startbränsle. Detsamma 
kommer gälla pannan i Återbruket under första halvan av 2022.

Dessa utsläpp kan vi endast reducera till viss del genom  
driftoptimering.

Läckaget från gasnätet är marginellt i förhållande till mängden 
gas i nätet och minimeras genom kontinuerligt underhållsarbete.

Överfasning till fossilfritt bränsle i reservkraftverken pågår. Under 
2021 fasades samtliga dieselaggregat i Lund över till HVO. Under 
2022 ligger fokus på den dieseldrivna reservkraften i Eslöv och 
Klippan. 

Vi byter kontinuerligt ut våra personbilar till gasbilar, elbilar eller 
laddhybrider när avtal löper ut. Förmånsbilar erbjuds i normalfallet
enbart som rena el- och gasbilar. Vid utgången av 2021 kunde 86
av 105 personbilar köras på förnybart (el eller biogas), dvs. 82 %. 
  
I övriga fordon, där el- eller gasdrivna alternativ inte finns att tillgå
(t.ex. lätta lastbilar), övergår vi till det fossilfria alternativet HVO 
där så är geografiskt och arbetsmässigt möjligt. År 2021 utgjorde 
HVO 7 % av bränslet i diesel-typade fordon.

Då det numera finns alternativ på marknaden köper vi inte längre 
in några produkter innehållande SF6-gas. För spänningsnivåer på 
10-20 kW har marknaden erbjudit alternativ under en längre tid. 
Sedan några år tillbaka finns även alternativ för högre spännings-
nivåer. 

ORSAK TILL UTSLÄPP
PÅGÅENDE OCH PLANERADE ÅTGÄRDER 
FÖR ATT MINSKA UTSLÄPPEN

Vår energiproduktion är fossilbränslefri sedan april 2018. Merparten 
av produktionen baseras på förbränning av biobränsle. För att starta
upp förbränningspannorna i våra kraftvärmeverk, t.ex. vid säsongs-
start, krävs dock ett särskilt uppstartsbränsle – bränsle som historiskt 
varit av fossil art.

Vid förbränning av biobränsle avgår både koldioxid (CO2), lustgas 
(N2O) och metangas (CH4). Utsläppen av koldioxid redovisas dock 
separat under benämningen ”biogena koldioxidutsläpp” eftersom 
de inte orsakar någon nettoeffekt på klimatet.

Utsläpp av metangas från gasnätet sker vid underhåll, skador på 
nätet och vid tankstationer. 

Att vi har både fasta och mobila reservkraftverk är avgörande för vår      
         leveranssäkerhet och de används vid såväl beredskapstestning   
                            som faktiska strömavbrott. Aggregaten är typade för   
                            bensin och diesel.

Utsläpp av koldioxid (CO2) från våra egna fordon. 

Utsläpp av svavelhexafluorid(SF6gas) från våra ställverk.

Utsläpp från inköpt energi (el och värme) till anläggningar 
och kontor.

Utsläpp (CO2, N20 och CH4) från köpt och vidaresåld värme.

Utsläpp från utvinning och tillverkning av inköpta tillsatsämnen och sand 
till kraftvärmeverken Örtoftaverket och Återbruket.

Utsläpp från tjänsteresor, inklusive hotellnätter. 

Utsläpp från inköpta transporter och lastning av biobränslen, tillsatsämnen, sand 
och aska till/inom vår produktionsverksamhet.  

Utsläpp av koldioxid (CO2) från förbränning av biobränsle inom produktions- 
verksamheten, beräknat med hjälp av schabloner för insatt bränsle.

Utsläpp från inköpt energi (el) till vår produktionsverksamhet.
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Utsläpp från inköpt energi (el) som motsvarar och  
kompenserar för elnätförluster.

All energi vi producerar själva är 100 % fossilbränslefri. Vi köper 
dock även in värme från andra aktörer, bl.a. från Öresundskraft 
och Landskrona Energi för att optimera fjärrvärmeproduktionen. 

För att optimera förbränningen av biomassa inom fjärrvärmeverk-
samheten tillsätts kemiska ämnen såsom ammoniak, Sorbacal, kalk, 
lut och svavel. Även sand är en produkt som används för att rent 
fysiskt bättra på förbränningen. Vid utvinning och tillverkning av 
dessa ämnen sker utsläpp av växthusgaser.

Nettonollutsläpp redan uppfyllt.

Nettonollutsläpp redan uppfyllt.

Av den inköpta värmen är det andelen som kommer från Öresunds-
kraft och Landskrona Energi, via den s.k. EVITA-ledningen, som på-
verkar våra utsläppsberäkningar mest. Det beror på att dessa aktörer 
har fossilt innehåll i sitt bränsle. Vi är således beroende av EVITA- 
samarbetet och de åtgärder som våra partners gör.

Av alla tillsatsämnen är det ammoniak som har den största klimat- 
påverkan. Vår möjlighet att minska utsläppen är således beroende
av möjligheterna att ersätta ammoniaken med en annan produkt 
eller köpa ammoniak som tillverkats på ett klimatsmartare sätt. 
Vi bevakar marknaden i detta syfte. 

Utsläpp från transporter åtgärdas genom samarbete med leveran-
törer. Då kraftvärmeverken Örtoftaverket och Återbruket är våra 
största produktionsanläggningar fokuseras arbetet till dessa.

Biogena utsläpp utgör inget fokus för vårt  
utsläppsreducerande arbete. 

* Utsläppen i scope 2 har beräknats enligt GHG-protokollets ”Market based method”, som baseras på emissions-
faktorer för den faktiskt inköpta energin. Om utsläppen i scopet istället beräknas med hjälp av ”Location based 

method” - som inte tar hänsyn till val av köpt energi utan representerar energi-mixen som finns i nätet där 
energianvändningen sker - blir utsläppen sammanlagt 5366 ton CO2e.

I alla elnät sker elförluster. För att kunna leverera rätt mängd el till  
kunderna tillför vi extra el i nätet. Denna ”kompensationsel” räknas 
som en del av Kraftringens egen elanvändning och är 100 % förnybar.

All el vi köper till våra egna fastigheter är egenproducerad och 100 %
förnybar. Detsamma gäller dock inte alla fastigheter där vi är hyresgäst. 

Utöver el använder vi fjärrvärme och gas.

All energi vi köper till vår produktionsverksamhet är 100 % förnybar.

Nettonollutsläpp från el uppfylldes för våra egenägda fastigheter
under 2021. Detsamma gäller vår uppvärmning med gas, som över-
gick från naturgas till biogas i början av 2021. Vi för även dialog 
med berörda hyresvärdar om vikten av energiomställning.
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Vid tjänsteresor väljs lämpligt färdsätt utifrån en avvägning 
mellan arbetsmiljö, miljö/klimat och ekonomi.  

Utsläpp av koldioxid från biobränsleförbränning ger inget nettotillskott
av koldioxid till atmosfären och redovisas därför inte inom något scope,
utan som den separata posten “biogena utsläpp”. 

De bränslen och produkter som används i vår energiproduktion
transporteras av våra leverantörer. Vissa transporter är omfat- 
tande – bara till Örtoftaverket anländer t.ex. ca 50 lastbilar med
biomassa varje dag. 

I vår verksamhet, precis som i många andra, görs tjänsteresor. 


