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I 

 

Sammanfattning 

Målet med detta examensarbete är att i samarbete med Mackmyra Svensk Whisky 

undersöka miljöpåverkan från deras whisky. Utöver detta undersöks även vilka 

delprocesser av produktionsprocessen som orsakar mest miljöpåverkan, och hur påverkan 

på miljön kan minskas.  

 

Generellt sett används stora mängder resurser inom livsmedelsindustrin, vilket kan ge stor 

påverkan på miljön. För att identifiera och mäta denna påverkan används i detta 

examensarbete metoden livscykelanalys. Ett viktigt steg i början av livscykelanalysen är 

att välja en eller flera funktionella enheter för vilka miljöpåverkan ska beräknas. Denna 

studie har två funktionella enheter. Den första är en flaska på 70 cl som motsvarar ett 

genomsnitt av den whisky som Mackmyra Svensk Whisky levererar till Systembolaget. 

Mackmyra säljer även hela 30-litersfat till privatpersoner, och den andra funktionella 

enheten är en flaska på 50 cl som innehåller ett genomsnitt av denna whisky. Systemet 

som undersöks sträcker sig från framställning av råvaror som exempelvis korn fram tills 

det att whiskyn levererats. 

 

Information om bland annat utsläpp och energianvändning har sedan samlats in. I den 

mån det har funnits information att tillgå har data i första hand samlats in från företag 

som Mackmyra köper in råvaror och andra resurser ifrån. När detta ej varit möjligt har 

data från liknande verksamhet, databaser eller i sista hand rimliga uppskattningar använts.  

 

Miljöpåverkanskategorierna som undersökts är global uppvärmning, försurning och 

övergödning, och resultatet varierar mellan dessa kategorier. Generellt sett står dock 

produktion av korn, framställning av glasflaskorna och transporter för den största delen 

av miljöpåverkan. Mackmyra använder sig av två sorters malt, varav en är 

egenproducerad och torkas med en dieseldriven värmefläkt. Jämfört med den inköpta 

malten (som använder sig av fjärrvärme från främst avfall och biobränsle) är 

miljöpåverkan betydligt högre. Eftersom Mackmyras malt används i mindre mängd per 

funktionell enhet står den dock totalt sett för en liten miljöpåverkan.  

 

En undersökning har gjorts för att se vad effekten skulle bli om den dieseldrivna 

värmefläkten ersattes med värmefläktar drivna med elektricitet, vilket minskade 

miljöpåverkan från mältningsprocessen. Ingen jämförelse har dock gjorts på skillnaden i 

kostnad mellan värmefläktarna.   
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Abstract 

The goal of this thesis is to, in collaboration with Mackmyra Svensk Whisky, investigate 

the environmental impact of their whisky. In addition to this it is also investigated which 

sub-processes that cause the most environmental impact, and how the environmental 

impact can be reduced. 

 

Generally, large amounts of resources are used in the food industry, which can cause 

great impact on the environment. In this thesis the methodology Life Cycle Assessment is 

used to identify and estimate the environmental impact. An important step in the 

beginning of the LCA is to select one or more functional units for which the 

environmental impact is calculated. This study has two functional units. The first is a 70 

cl bottle containing an average of the whisky that Mackmyra Svensk Whisky delivers to 

Systembolaget. Mackmyra also sells whole 30-liter whisky barrels to individuals, and the 

second functional unit is a bottle of 50 cl containing an average of this whiskey. The 

system under study begins with the production of raw materials such as barley and stops 

when the whisky is delivered to Systembolaget.  

 

Information about emissions and energy use was then collected. The data is primarily 

collected from companies that Mackmyra purchase raw materials and other resources 

from, if they had information available. When this was not possible, data from similar 

operations, databases or ultimately reasonable estimates were used. 

 

The environmental impact categories examined are global warming, acidification and 

eutrophication, and the results varies between these categories. Generally speaking, 

however, the production of barley, the manufacture of glass bottles and transports 

dominate the environmental impact. Mackmyra uses two kinds of malt, of which one is 

self-produced and makes use of a diesel-powered heater for drying. Compared with the 

purchased malt (which uses district heating primarily from waste and biomass), the 

environmental impact is significantly higher. Since the Mackmyra malt is used in small 

amounts per functional unit it does, however, not cause huge environmental impact.  

 

A study has been made to see what the effect would be if the diesel heater was replaced 

with heaters powered by electricity, which showed a reduction of the environmental 

impact. No comparison has been made of the difference in cost between the heat fans. 
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Förord 
Detta examensarbete har utförts under vårterminen 2013 i samarbete med Mackmyra 

Svensk Whisky AB. Arbetet är på C-nivå och omfattar 15 hp per student, och är för oss 

avslutningen på vår treåriga utbildning till energisystemingenjörer vid Högskolan i Gävle.  

 

Vi vill tacka Jonas Berg, Sara Carlsson och all annan personal hos Mackmyra Svensk 

Whisky AB som hjälpt oss under arbetets gång. Vi vill även tacka vår handledare Ola 

Eriksson som bidragit med sina kunskaper, vilket gjorde arbetet enklare att genomföra. 

 

Gävle, juni 2013 

Daniel Jonsson & Victor Ericsson 
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1 Introduktion 

Företaget Mackmyra Svensk Whisky har byggt ett nytt destilleri i området Kungsbäck 

strax utanför Gävle. Destilleriet blev klart och invigdes i slutet av 2011. Innan och under 

byggandet planerades det för att det nya destilleriet skulle bli mer klimatsmart än det 

tidigare, och för att uppnå detta installerades bland annat flera värmeväxlare och 

ackumulatortankar. Den nya byggnaden har byggts på ett sätt som möjliggör att man 

utnyttjar gravitationen under produktionsprocessen. Genom att processen inleds högt upp 

i byggnaden behöver man inte använda sig av i lika stor utsträckning, och därmed 

minskar elanvändningen (personligt meddelande Jonas Berg Mackmyra Svensk Whisky 

AB, 2013) 

 

På senare år har global uppvärmning och andra miljöförändringar fått mer 

uppmärksamhet. För att åtgärda dessa problem behövs metoder för att identifiera, mäta 

och värdera vilken miljöpåverkan olika processer har. En sådan metod är livscykelanalys 

(LCA), som kan användas för att bedöma en produkts påverkan på miljön genom att 

uppskatta flöden av energi, material och utsläpp under en produkts hela livscykel, vilket 

är vad som gör LCA unikt. (Finnveden et al. 2009). Efter önskemål från Mackmyras sida 

har nu en livscykelanalys av deras whiskyproduktion genomförts. 

 

Inom livsmedelsindustrin i stort används stora mängder resurser, vilket leder till olika 

typer av miljöpåverkan. Systemen som analyseras innehåller ofta många olika delar, som 

exempelvis råvaruproduktion, transporter, produktframställning, paketering och 

återvinning. Det ger komplexa system, som kräver mycket data för att en analys av dem 

ska kunna genomföras på ett bra sätt (Koroneos et al. 2005). 

 

Livscykelanalys är viktigt för att skapa en helhetsbild av produktionen. Med en bild av 

hela systemet ökar möjligheterna att genomföra förbättringar, och utan eller med en 

bristande helhetsbild finns risk för suboptimering. Livscykelanalysen är fortfarande en 

förhållandevis ung metod, som dock har vuxit kraftigt på senare tid, bland annat genom 

ISO-standardisering och utbyggnaden av fler databaser, och förhoppningsvis blir den 

snabbare och effektivare att använda ju mer väletablerad den blir (Finnveden et al. 2009). 
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2 Metod - Livscykelanalys 

2.1 Definition av mål och omfattning 

2.1.1 Syfte och mål 

Under denna första fas av livscykelanalysen ska mål och omfattning definieras. Resultat 

av livscykelanalyser kan användas på olika sätt, och i denna fas måste det därför förklaras 

vad den specifika rapporten senare ska användas till. Detta är viktigt eftersom olika krav 

ställs på livscykelanalysen beroende på hur den ska användas. Är rapporten tänkt för 

enbart intern beslutsfattning inom ett företag är kraven oftast inte lika stora som om den 

skall offentliggöras och för jämförelser med andra produkter (Rydh et al. 2002). 

Denna livscykelanalys har som syfte: 

 

 Att bestämma potentiell miljöpåverkan från framställning av en flaska whisky. 

 Att identifiera vilket/vilka steg i livscykeln som står för den största delen av 

miljöpåverkan. 

 Att ge förslag på och utvärdera genomförda och möjliga åtgärder för att minska 

miljöpåverkan.  

 

Målen med denna livscykelanalys är: 

 

 Att utreda hur stor miljöpåverkan är, för användning om whiskyn i framtiden 

skall miljömärkas. 

 Att ge en helhetsbeskrivning av produktionens miljöpåverkan, för att visa vilka 

delar av produktionen som har störst betydelse. Här ingår också 

konsekvensanalyser av olika förändringar i produktionen.  

 

2.1.2 Funktionella enheter 

En eller flera funktionella enheter måste definieras. Den funktionella enheten är ofta 

någon typ av funktion, och denna funktion kan uppfyllas på olika sätt. För denna LCA-

studie kommer två funktionella enheter att användas. Mackmyra använde sig under 2012 

av två olika sorters malt och både nyproducerade och använda fat av olika ursprung. 

Eftersom det finns väldigt många enskilda produkter har istället genomsnitt 

tillhandahållna av Mackmyra använts vid definitionen av funktionella enheter.   

 

Den del av Mackmyras produktion som säljs på systembolaget buteljeras till största del 

på flaskor som rymmer 70 cl whisky, och denna volym används därför för den första 

funktionella enheten (FE1). Den malt som används är nästan uteslutande malt inköpt från 

Viking Malt. Bourbonfat från Tennessee i USA används för ca 60 % av produktionen, fat 

av amerikansk ek från Spanien används för ca 30 % och fat av svenskt ursprung används 

för ca 10 %.  

 

Whisky som under 2012 producerats av Mackmyra och sålts på systembolaget är: 

 Den första utgåvan 

 Mackmyra brukswhisky 

 Mackmyra Special (flera på varandra följande varianter, har slutat produceras) 

 Mackmyra Moment 
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 Vit hund 

 Mackmyra Bee 

 

Mackmyra producerar även whisky på 30-litersfat som beställs direkt av privatpersoner. 

Vilken malt och vilken typ av fat som används för denna whisky varierar beroende på 

kundens önskemål, och även här används därför ett genomsnitt av vad som produceras 

som funktionell enhet (FE2). I snitt används 7,5 % av Mackmyras egenproducerade 

rökiga variant av malt, och resterande 92,5 % består av malt från Viking Malt. För 

produktionen används till 50 % bourbonfat, 35 % spanska fat och 15 % svenska fat. 

Storleken på flaskorna är 50 cl, men undersökningens resultat kommer även att visa den 

potentiella påverkan om flaskorna istället varit 70 cl.  

 

En del av faten som används för lagringen görs sedan om till grillspån. I denna 

undersökning har dock ingen miljöpåverkan från faten allokerats till grillspån, utan all 

miljöpåverkan har lagts på den lagrade whiskyn.  

 

En biprodukt från produktionen av whisky är drank, som från Mackmyras destilleri 

skickas vidare för rötning till biogas. Hur det potentiella bidraget ökar från transporter av 

dranken har undersökts. Utöver detta har beräkningar gjorts för att se hur den totala 

miljöpåverkan skulle påverkas om den producerade biogasen skulle ersätta bensin som 

annars skulle ha använts.  

 

Utöver detta har data samlats in för bland annat olika förpackningar och storlekar på 

flaskor. Förpackningsvarianterna kommer att beräknas separat eftersom inte alla flaskor 

har förpackningar. 

  

Utifrån valda funktionella enheter beräknas sedan tillflöden i form av bland annat råvaror 

och energi, samt frånflöden i form av bland annat emissioner. Eftersom delar av 

produktsystemet är likadant för flera produkter kommer till- och frånflöden att beräknas 

separat för delarna i systemet och sedan läggas ihop för att få den totala miljöpåverkan. 

 

2.1.3 Systemgräns 

Systemgränserna beror till viss del på vilken typ av livscykelanalys som ska genomföras. 

I detta fall är det en bokföringslivscykelanalys som genomförs. Efter att mål, syfte och 

funktionell enhet har definierats måste systemets gränser bestämmas. I idealfallet skulle 

precis allt som direkt och indirekt har med framställningen av produkten räknas med och 

inga gränser skulle finnas. På grund av bland annat tidsekonomiska skäl och i vissa fall 

begränsad tillgång till data är dock detta ej realistiskt och systemgränser sätts därför upp  

som avgör vad som ska vara med. Gränserna brukar sättas mot natursystem, andra 

produkters livscykler samt med hänsyn till geografi och tid (Rydh et al. 2002). 

  

Valet av systemgränser kan spela stor roll för resultatet. En livscykelanalys som gjordes 

på olika typer av säd i Norge, däribland korn som kan användas till whisky, gav som 

resultat att miljöpåverkan var betydligt högre än vad den normalt brukar vara i liknande 

analyser. Anledningen till detta var att systemgränserna inkluderade processer som ofta 

inte tas med, såsom bekämpningsmedel, maskintillverkning och byggnader (Roer et al. 

2012).  

 

Brist på data kan riskera att påverka hur en livscykelanalys utformas, vilket kan göra att 

resultatet ligger längre ifrån sanningen än vad som är önskvärt. Denna felkälla kommer 

dock att vara ovanligare i framtiden, eftersom nya databaser ständigt skapas och 

utvecklas. När data blir mer lättillgängligt kan systemgränserna utökas vilket utökar 
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möjligheterna att få ett bra resultat. Eftersom även diverse processer skapas och utvecklas 

kommer dock databaser att ständigt behöva utvecklas. Tidsbrist är en felkälla som hör 

ihop med databristen, eftersom tidsbrist minskar möjligheterna att genomföra egna 

mätningar. (Finnveden et al. 2009).  

 

Mindre flöden kan uteslutas om det först gjorts klart att miljöpåverkan från dem är så 

pass låga att resultatet inte påverkas nämnvärt (Rydh et al. 2002). Detta gränsdragande 

kan dock vara svårt, eftersom ett flertal av systemets processer kan vara av en typ som 

den som utför analysen inte har undersökt tidigare. Då krävs i princip processen ändå 

undersöks så att felaktiga resultat undviks. Detta steg kräver därför noggrannhet för att 

resultaten av livscykelanalysen ska bli pålitliga (Suh et al. 2004). 

  

Denna LCA-studies systemgränser är tänkta att sträcka sig från produktionen av råvaror 

för whisky och förpackning fram till leverans till systembolag i Sverige. Trots att detta 

definieras i början av studien krävs det ofta att ändringar eller tillägg görs under arbetets 

gång. Figur 1 visar ett processträd där systemgränsera illustreras.  

 

Produktion av fat för whiskylagring låg från början inom systemgränserna, men på grund 

av databrist har det placerats utanför. Detsamma gäller ombindning av fat till mindre 

storlekar. Samtliga råvaror som används för whiskyproduktion (korn till två sorters malt, 

vatten, jäst) är inkluderade inom systemgränserna, liksom flaska och kork. Från drank, en 

biprodukt från whiskyproduktionen, tillverkas biogas som är inkluderat inom 

systemgränserna. Miljöpåverkan från samtliga transporter är inkluderade i studien, även 

om det för flera transporter har gjorts uppskattningar kring miljöklass och storlek på 

lastbilen/båten. Destilleringen är inkluderad, liksom fem års lagring (temperaturreglering 

av lokaler samt belysning). På buteljeringen har på grund av brist på data inga 

beräkningar gjorts, men samtliga transporter till och från buteljeringen är undersökta och 

beräknade.  

 

 
Figur 1: Processträd 
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2.1.4 Datakvalitetskrav 

Det krävs även inför datainsamlandet att krav på datakvalitet definieras. Eftersom 

miljöpåverkan kan skilja mycket beroende på tid, plats och vilken teknologi som används 

är det viktigt att en bedömning görs över vilka data som ger en bra bild av 

produktsystemet. I största möjliga mån ska data som är uppmätt för just det 

produktsystem som undersöks användas, eftersom detta ger den bästa beskrivningen av 

systemet. Är inte detta möjligt, och det heller inte finns möjlighet att göra egna 

mätningar, måste istället andra data från exempelvis branschorganisationer användas 

(Rydh et al. 2002; Baumann & Tillman, 2004). 

 

Eftersom destilleriet är nytt och därför inte har producerat whisky särskilt länge har 

produktionssiffror för januari-december 2012 använts. Därför har det varit ett mål att 

samla in övriga data för samma period, i den mån så ny data funnits att tillgå. För 

Mackmyras vattenförbrukning har dock värden från delar av 2012 och även 2013 använts 

för att räkna ut en medelförbrukning.  

 

I denna undersökning har data direkt från berörda företag använts om sådana data funnits 

tillgängliga. Miljöpåverkan från energianvändning (både el och värme) har beräknats med 

hjälp av Miljöfaktaboken 2011 (Gode et al., 2011) och information från det aktuella 

energibolaget. Miljöpåverkan från användning av elektricitet har dock i vissa fall, när 

information om hur elen producerats inte funnits tillgänglig, beräknats med siffror för en 

svensk elmix beskriven i Miljöfaktaboken 2011.  Transporter, både med lastbil och med 

båt, har beräknats med data från EcoInvent 2.0. Data för flaskproduktion och produktion 

av tappvatten har också hämtats från EcoInvent. Specifika data beskrivs mer i detalj 

under sina respektive delar i kapitel 2.2, som beskriver livscykelinventeringen. 

 

2.1.5 Allokering 

Om en produktionsprocess resulterar i mer än en produkt måste miljöpåverkan fördelas 

mellan dem. Detta är vad som kallas allokering. I detta fall går olika blandningar av två 

sorters malt in i destilleriet vilket resulterar i två olika varianter av råwhisky som sedan 

kan blandas till önskade proportioner. Till den första varianten används bara malt från 

Viking Malt, medan 25% av malten till den andra är Mackmyras egna. Här antas det att 

hanteringen i destilleriet ser förhållandevis likadan ut, och miljöpåverkan från destilleriets 

energianvändning för året fördelas därför jämnt över hela årets råwhiskyproduktion.  

2.2 Livscykelinventering (LCI) 

Inventeringsanalysen (LCI) är det andra steget av en livscykelanalys. Målet är att samla 

in data kring vilka resurser som tas från naturen och vilka utsläpp som tillförs. På senare 

år har ett antal databaser för inventeringsanalyser skapats av bland annat företag och 

branschorganisationer (Finnveden et al. 2009).  

 

2.2.1 Beskrivning av produktsystemet 

Stora delar av produktsystemet, främst delarna i direkt anslutning till Mackmyras 

destilleri, finns illustrerade i figur 22 i bilaga 9 (Städje, 2013). 

 

Det korn som används för produktionen av whisky kommer till stor del från Viking Malt, 

vars största skörderegion är Skåne (personligt meddelande Hans Paganus Viking Malt, 

2013).  Mackmyras korn köps in från Dalarna (personligt meddelande Sara Carlsson 

Mackmyra Svensk Whisky AB, 2013) och transporteras därifrån med lastbil. Kornet från 
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Skåne transporteras med båt och lastbil till Viking Malt i Halmstad för att genom bland 

annat stöpning och mältning bilda malt. Dessa processer kräver, förutom vatten, 

elektricitet och värmeenergi. För värmeenergin använder sig Viking Malt av fjärrvärme 

som till största del kommer från avfallsförbränning och spillvärme. Spillvärmen antas i 

denna studie vara en restprodukt och bidrar därför inte med någon miljöpåverkan.  

 

Framställning av malt från korn sker både hos Viking Malt i Halmstad och hos 

Mackmyra i Gävle. Maltframställningen sker hos Viking Malt genom att kornen först 

torkas, tvättas och kvalitetskontrolleras. Därefter blötläggs kornet så att det ska börja gro. 

Under blötläggningen luftas kornet för att det inte ska börja mögla. Därefter sprids kornet 

ut över en yta där processen får fortsätta. Under detta steg omvandlas stärkelsen i kornet 

till socker. När en lämplig mängd stärkelse har omvandlats torkas kornet för att processen 

ska stoppas. Smaken på malten ändras beroende på hur mycket den torkas 

(Systembolaget, 2013). Efter att eventuella föroreningar har rensats bort är malten klar för 

transport till Mackmyra. 

 

Utbytet från korn till malt ligger hos Viking Malt på 81-84 %, där skillnaden ligger i att 

den färdiga malten har en vattenhalt på 4,0–4,5 % medan kornet har en vattenhalt på 12-

15 %. Kornet från Dalarna skickas inte till Viking Malt, utan går direkt till Mackmyra 

Svensk Whisky. Samma process som hos Viking Malt utförs även hos Mackmyra, med 

tillägget att malten blir rökt för att ge den en annan smak. Rökningen görs med hjälp av 

torv från Karinmossen utanför Gävle och enris från avverkning kring kraftledningar. En 

skillnad mellan processerna hos Mackmyra och Viking Malt är att Mackmyra använder 

sig av en dieseldriven värmefläkt för torkningen, medan Viking Malt använder sig av 

fjärrvärme. Utbytet från korn till malt antas vara samma hos Mackmyra Svensk Whisky 

som hos Viking Malt.  

 

I destilleriet siktas malten (rensas från småsten och annat skräp) med hjälp av tryckluft, 

och går sedan vidare till valsning där det krossas till gröpe (krossad malt). Gröpen 

blandas sedan tillsammans med 65-gradigt processvatten från en av två bryggtankar. Den 

går sedan vidare till mäskkaret där 95-gradigt processvatten från den andra bryggtanken 

tillsätts. Vörten som bildas går vidare till jästankarna, efter att det kylts i en värmeväxlare 

(VVX1). All värmeenergi i destilleriet, inklusive lokaluppvärmning, kommer från en 

pelletseldad värmepanna. 

 

Innan processvattnet tillsätts vid mäskningen går det först genom två värmeväxlare och 

en av de två bryggtankarna. Den första värmeväxlaren är värmeväxlaren som ligger före 

jäsningen (VVX1), och här värms processvattnet upp. Vattnet går sedan genom en 

ytterligare värmeväxlare som är kopplad till destilleringsprocessen (VVX2), och värms 

ytterligare innan det går in i bryggtankarna och sedan vidare till mäskningen där 

processvattnet blandas med gröpe och bildar vört. 

 

I jäsningstankarna tillsätts brödjäst. Den produceras av jästbolaget, som har sin 

jästproduktion i Rotebro. När jäsningen är klar värms innehållet i tankarna från 25 °C till 

85 °C genom en värmeväxlare (VVX3), och går sedan vidare till destillationsprocessen. 

Där används en svagspritpanna och en starkspritpanna som båda värms med värme från 

en pelletspanna för att förånga vätskan. Den upphettade ångan kyls med vatten, som går 

till en hetvattentank som har temperaturen 95 °C. Hetvattentanken skickar sedan vattnet 

vidare till fastigheten samt till värmeväxlaren innan bryggtankarna (VVX2). Efter 

värmeväxlaren går vattnet genom en varmvattentank på 45 °C innan det återigen pumpas 

vidare för att kyla den upphettade ångan i destillationsprocessen. Fjärrkyla används i de 

fall där det behövs kylning och värmeväxlare inte kan uppfylla kylbehovet.  

 

En biprodukt från destillationen är pannöl. Pannölet har temperaturen 100 °C, och 

passerar en värmeväxlare (VVX3) där det kyls innan det blandas med drav från 
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mäskkaret och blir drank. Denna drank transporteras sedan vidare för rötning av Syvab. 

Lastbilarna som transporterar dranken har åtminstone miljöklassen Euro V (personligt 

meddelande Stefan Svartström, Teklink AB, 2013). Även de produkter som används för 

rengöring av system skickas till denna dranktank.  

 

Efter destillationen tillsätts processvatten för att späda råspriten. Råspriten lagras sedan i 

något av Mackmyras lager (i denna studie har fem år använts för beräkningar) innan den 

buteljeras i glasflaskor och transporteras ut till butikerna. Faten som används för lagring 

kommer från Tennessee, Spanien och Sverige. Faten från Tennessee transporteras först 

med lastbil inom USA, för att sedan transporteras över Atlanten med båt, och därefter 

vidare med lastbil till Mackmyra för fatfyllning. Faten från Spanien transporteras med 

lastbil. Svenska fat produceras av Thorslund Kagge, som även sköter ombindning av fat 

från Tennessee och Spanien. Huvudlagret ligger i Bodås gruva, men lagring sker även på 

Fjäderholmarna, i Häckeberga, i Smögen samt i skogslagret intill destilleriet i Gävle. 

Lagring av stora fat sker dock endast i Bodås. Alla transporter till och från lagren sker 

med Mackmyras egen lastbil. Miljöpåverkan från buteljeringen är ej medräknad i denna 

studie, eftersom inte tillräcklig data hittats, men transporterna till och från buteljeringen 

har räknats med.  

 

Glasflaskorna produceras i Storbritannien av Stölzle-Oberglas. Flaskorna transporteras 

därifrån till Sverige med lastbil för att fyllas med whisky. Det finns även en produkt som 

består av olagrad sprit.  

 

2.2.2 Datainsamling 

2.2.2.1  Energitillförsel och energianvändning 

Mackmyra använder sig av Källmärkt el från Gävle Energi. Det innebär att Gävle Energi 

garanterar att elektricitet från förnybara energikällor produceras i tillräcklig mängd för att 

motsvara kundens användning. Elektricitet produceras med biokraft, vattenkraft och 

vindkraft, och produktionen sker till viss del lokalt vid bland annat kraftvärmeverket 

Johannes i Gävle och vindkraftverket Oskar som ligger i Gävle hamn (se bilaga 2 för 

inventeringsdata för Källmärkt el).  

 

Inventeringsdata för vatten- och vindkraft plockas direkt från Miljöfaktaboken 2011 

(Gode et al., 2011). För kraftvärmeverken har det undersökts vilka bränslen som eldas, 

och därefter har data för framställning och storskalig förbränning av dessa också tagits 

från Miljöfaktaboken 2011. Samtliga kraftvärmeverk använde sig av olika varianter av 

biobränsle. I några fall där ingen information om vilka sorters biobränsle som används 

har hittats har istället ett genomsnitt baserat på övriga biobränslebaserade 

elektricitetskällor använts. 

 

Förutom ovan nämnda energikällor används även en mindre mängd deponigas. Närvärme 

används i form av en värmepanna som använder pellets som bränsle (se bilaga 2 för 

information om energianvändning vid destilleriet). Denna värme används både för 

produktionen av whiskyn, och överskottsvärmen används sedan för uppvärmning av 

lokalerna. I brist på en bra metod att dela upp detta har all värme allokerats till 

whiskyproduktionen. 

 

Viking malt i Halmstad producerar stora delar av den malt som används. I framtiden finns 

där planer att använda sig uteslutande av elektricitet producerad av vattenkraft, men 

eftersom detta ännu inte är genomfört antas källorna till deras elanvändning motsvara 

svensk elmix.  
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Fjärrvärmen i Halmstad produceras vid kraftvärmeverken Kristinehedsverket och 

Oceanen. Vid Kristinehedsverket används avfall som bränsle, medan Oceanen använder 

sig av flis och naturgas. Den totala fördelningen mellan bränslen för 2012 har samlats in 

från Halmstads Energi och Miljö, och med hjälp av Miljöfaktaboken 2011 har 

miljöpåverkan per kWh räknats fram (se bilaga 2).  

 

All elektricitetsanvändning som inte nämns ovan antas motsvara svensk medelel. 

Miljöpåverkan för svensk elmix har beräknats med hjälp av data från Miljöfaktaboken 

2011. Även fördelningen mellan olika energikällor år tagna därifrån. Dessa data är för år 

2008 och är alltså kanske inte helt representativa för den el som tillförts Sveriges elnät år 

2012. Det antas dock att inga större förändringar förekommer mellan åren.  

 

Energianvändning kommer inte att presenteras som ett eget resultat, utöver det som finns 

i tabell 2 och 3. Detta är på grund av att för ett flertal av processerna har information om 

miljöpåverkan tagits från andra studier. I vissa av dessa har information om 

energianvändning funnits uppdelad för olika energislag, men hos flertalet har 

informationen saknats.  

2.2.2.2  Transporter 

Transporter sker i många delar av det studerade systemet och är därför viktiga att 

undersöka. För transporter till lager och buteljering har Mackmyra Svensk Whisky en 

egen lastbil, och för den finns uppskattade uppgifter om transportsträckor och antal 

transporter per år. För samtliga övriga transporter där transportsträckor ej fanns 

specificerat har Googles karttjänst använts för att uppskatta sträckan (Google Maps, 

2013). Samtliga transporter finns illustrerade i figur 2 och 3, som bygger på information 

från tabell 14 och 15.  

 

Import av fat för lagring av whiskyn sker från USA och Spanien.  

 

Efter buteljering av whiskyn tar logistikföretaget Lagena över ansvaret för transport till 

systembolag. Lagena utför många leveranser varje dag till ett stort antal olika orter i 

landet, och Mackmyras produkter utgör endast en del av lasten. På grund av detta går det 

inte att på något bra sätt beräkna en medelsträcka. Istället har data från en undersökning 

av transportavstånd för livsmedel från produktion till affär använts (projektet 

Klimatcertifiering för mat, 2010). Se bilaga 3 för transportinformation. Detta ska dock 

inte ses som något annat än en uppskattning av den okända medeltransportsträckan. 

 

Undersökningen har valt några områden i Sverige som produktionsplatser och gör sedan 

ett antagande att livsmedel därifrån transporteras till olika centrallager i Sverige för att 

sedan transporteras vidare (projektet Klimatcertifiering för mat, 2010). Ett av dessa 

produktionsområden inkluderar området där Lagenas huvudlager ligger, och det ses 

därför som produktionsplatsen i detta sammanhang. Från huvudlagret sker sedan 

transport till olika distributionsnoder i Sverige som antas representera de centrallager som 

används i undersökningen. Med dessa antaganden ger undersökningen en transportsträcka 

från huvudlager till systembolag. När sedan transporterna från buteljering till Lagenas 

huvudlager läggs till fås den totala transportsträckan. 

 

För samtliga sträckor där ingen specifikation om vilken sorts lastbil som använts (storlek, 

miljöklass, dieselförbrukning) fanns att tillgå har antaganden gjorts utifrån lastvikt och 

transportsträcka. Transporter där denna information fanns att tillgå var endast för lastbilen 

som transporterar drank till biogasrötning, samt ett minimikrav för Lagenas transporter. 

Information om samtliga transporter finns i bilaga 3.  
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Figur 2: Transporter – FE1 

 

 

Figur 3: Transporter – FE2 

 

2.2.2.3 Korn 

Inventeringsdata för korn har tagits från LCA-databas för konventionella fodermedel 

(Flysjö et al., 2008). Miljöpåverkan varierar i undersökningen beroende på var odlingen 

sker, och data som används är därför redan uppdelade i tre regioner. Regionerna som bäst 

representerar Skåne och Dalarna, där Mackmyras korn odlas, valdes därför ut för 
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beräkning av miljöpåverkan. Vissa avdrag har gjorts för att inte inkludera transporter som 

var inkluderade i studien men som inte finns i detta produktsystem (se bilaga 3).  

2.2.2.4 Malt 

För processen hos Viking Malt har produktionssiffror för 2012 tillsammans med siffror 

på energianvändning samt vattenanvändning använts för att räkna fram användning per 

kg malt. För elektricitetens miljöpåverkan antas svensk elmix kunna användas för 

beräkning. Värmebehovet tillgodoses med fjärrvärme från Halmstads Energi och Miljö 

AB, från vilka det finns data för vilka bränslen som används.  

 

För processen hos Mackmyra finns data på energianvändning för mältning och rökning 

för 2012. Eftersom all malt som framställs av Mackmyra är rökig malt används dessa data 

kombinerat med produktionssiffror för 2012 för att räkna ut miljöpåverkan (se bilaga 4).  

2.2.2.5 Torkning och rökning 

Rökning sker intill destilleriet i Gävle. För rökningen används torv från Karinmossen 

nära Gävle, och enris från röjning kring kraftledningar. Eftersom mängden enris per 

funktionell enhet är väldigt liten har inte miljöpåverkan från enriset beräknats i denna 

studie. Innan rökningen torkas malten i 20 timmar (är det kallt kan tiden öka med några 

timmar) med hjälp av en dieseldriven värmefläkt. För torv- och dieselförbrukning per ton 

malt gjordes uppskattningar av personal hos Mackmyra. Torvanvändningen per ton ligger 

på mellan 150-200 kg, medan dieselförbrukningen är ca 220 liter. Uppgifter om TS in och 

ut samt vad som händer med groddarna finns möjligen att tillgå, men har ej samlats in i 

denna studie.  

 

Emissionsdata för torv har hämtats från miljöfaktaboken 2011, som visar data för 

förbränning av torv i en storskalig anläggning. I detta fall är dock förbränningen inte 

fullständig och det finns heller ej någon rening, och dessa data används i brist på data 

som beskriver förbränningen på ett mer korrekt sätt. Information om diesel hämtades från 

samma källa, och användningsfasen representeras av utsläpp från en dieselmotor per liter 

diesel i en personbil. 

2.2.2.6  Glas 

Whiskyn förpackas i glasflaskor med olika modeller och storlekar. Flaskorna produceras 

av Stölzle-Oberglas vid fabriken Stölzle Flaconnage i Storbritannien. Flaskorna 

transporteras därifrån med lastbil till Romme och Bodås i Sverige för att där fyllas med 

whisky. Totalt finns det tre flaskstorlekar: 50, 70 och 100 cl.  

 

Inventeringsdata för glas kommer från databasen Ecoinvent 2.0 (se bilaga 6). Den data 

som använts är för en europeisk elmix.  

2.2.2.7 Övrig förpackning 

Förutom glasflaskorna används i flera fall ytterligare en förpackning av kartong, samt i ett 

fall en omslutande papperspåse. Förpackningarna som är gjorda av kartong tillverkas av 

Eson Pac. Dessa förpackningar är gjorda av två sorters kartong som är tillverkade av 

BillerudKorsnäs AB vid deras anläggning i Gävle. 

 

Den totala miljöpåverkan per förpackning beräknades utifrån energianvändningsdata från 

Eson Pac tillsammans med utsläppsdata för båda sorterna kartong från BillerudKorsnäs 

AB. De data som tillhandahölls av BillerudKorsnäs var beräknade per kvadratmeter, och 

därför mättes olika förpackningar för att ta fram en area. Eftersom det krävs att 

förpackningarna tas sönder för att få bra mått, vilket inte gjordes, gav denna mätning 

dock endast ungefärliga areor (se bilaga 7). Uppgifter från Eson Pac om genomsnittligt 

materialspill har använts, och både antal kvadratmeter kartong in och antalet 

kvadratmeter förpackning ut redovisas.   
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Ingen information om energianvändning eller utsläpp för förpackningen som används till 

whiskyserien Mackmyra Moment hittades, och miljöpåverkan för den beräknas därför 

inte i denna undersökning. 

 

Produkten Vit Hund är förpackad i en papperspåse som tillverkas i Stenqvist fabriker, 

men på grund av brist på data kommer inte heller miljöpåverkan för denna förpackning 

beräknas. 

2.2.2.8 Whiskyproduktion 

Två nya vattenmätare installerades vid destilleriet den trettonde februari 2012. En 

automatisk avläsning skedde den 31 oktober 2012, och vattenmätarna visade då på 2619 

m3 respektive 2600 m3. En manuell avläsning gjordes sedan den 24 april 2013. Med 

dessa siffror beräknades sedan en medelförbrukning per liter färdig whisky (se bilaga 7). 

Detta användes i kombination med inventeringsdata från ecoinvent (se bilaga 8) för 

framställning av europeiskt dricksvatten. Data specifik för Sverige hade varit bättre, men 

hittades inte.  

 

Värmebehovet för whiskyproduktionen tillgodoses med en pelletspanna. 

Överskottsvärmen från denna panna värmer även upp destilleribyggnaden. Eftersom det 

inte går att skilja på det som går till destillering och det som går till uppvärmning 

allokeras all miljöpåverkan från pelletspannan till whiskyn.  

 

Elektricitet producerad från vattenkraft, vindkraft och biobränsle köps in från Gävle 

Energi AB.  

 

För jäsningsprocessen tillsätts ca 0,026 kg jäst per liter färdig whisky (Personligt 

meddelande Ajdin Nezirevic Mackmyra Svensk Whisky AB, 2013). Jästen produceras av 

Jästbolaget, och de inventeringsdata som används kommer från deras miljörapport med 

rapportår 2013.  

2.2.2.9 Övriga produktionssteg 

Mackmyra har tidigare använt sig av naturkork, men har gått över till att använda 

syntetiskt producerade korkar. Korkarna består av plast och köps från företaget Joreni 

Pac, som är återförsäljare för ett flertal utländska producenter. Korkarna transporteras 

med lastbil 240 mil enkel sträcka från platsen för framställningen till Mackmyra. I brist 

på specifik data har istället inventeringsdata för syntetkork från företaget Amorim (2008) 

använts. Nackdelen med dessa data är att Amorim är ett portugisiskt företag och att 

produktionen alltså inte sker i samma land som produktionen av Mackmyras korkar. 

Detta kan göra att miljöpåverkan ser annorlunda ut.  

 

Thorslundkagge i Högsjö producerar fat för whiskylagring. Inga data för varken 

energianvändning eller eventuella utsläpp går att ta fram, och inte heller information om 

transporten av ek till Thorslundkagge. En uppskattning från Johan Thorslund om hur 

många färdiga 30-litersfat som kan produceras från ett 200-litersfat har dock använts för 

beräkning av vikt för andra transporter. För information om vikt för fat av olika storlekar 

har i brist på data för dessa specifika fat istället snittdata för andra fat som rymmer 

samma volymer använts.   

 

Fat för whiskylagring importeras även från USA och Spanien. Faten från USA 

transporteras dels med lastbil från Lynchburg i Tennessee till Charleston i South Carolina 

för vidare transport med båt till Sverige. I Sverige transporteras fat med lastbil till 

Thorslundkagge för ombindning och skickas sedan till Mackmyra. En uppskattning av 

hur många 30-litersfat ett 200-litersfat ger upphov till har fåtts från Thorslundkagge. En 

stor del av faten är redan använda tidigare, så det kan diskuteras hur miljöpåverkan ska 
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allokeras. Faten som produceras i USA får dessutom enligt gällande regler bara användas 

inom USA en gång, vilket man skulle kunna ha som argument för att miljöpåverkan 

endast ska kopplas till denna första användning. Ingen information om miljöpåverkan 

från produktionen av faten har dock hittats, så det har i denna undersökning placerats 

utanför systemgränserna. Transporterna av fat är dock inkluderade.   

 

Från Spanien kommer både nyproducerade och använda fat, och går därför direkt till 

Mackmyra. Transporterna sker med lastbil från Córdoba i Spanien 3-4 gånger per år, med 

en snittlast på 10 pallar. Eftersom data för utsläpp och energianvändning saknas är det 

även i detta fall bara transporterna som inkluderats (se bilaga 7 för information om fat). 

Faten används oftast bara en gång.  

 

Information om energianvändning finns för lagret som finns intill destilleriet. Detta 

tillsammans med information om hur mycket whisky det finns i lagret används för att 

beräkna hur mycket energi som krävs under lagringen. Beräkningarna är gjorda med en 

lagringstid på fem år. Se bilaga 2 och 7 för vidare information. 

2.3 Miljöpåverkansbedömning (LCIA) 

Miljöpåverkansbedömningens syfte är att ge ett resultat utifrån insamlad inventeringsdata 

som tydligare ska visa hur miljön påverkas. Mer specifikt ska en LCIA utifrån insamlad 

data visa hur de fyra olika skyddsområdena mänsklig hälsa, miljö, naturresurser och 

människoskapad miljö påverkas av det analyserade systemet (Finnveden et al., 2009). 

 

2.3.1 Klassificering 

I detta steg ska resultatet från livscykelinventeringen sorteras i miljöpåverkanskategorier. 

Detta görs för att ge en tydligare översikt över vilka ämnen som påverkar vad, och detta 

är något som är nödvändigt när den totala miljöpåverkan senare ska beräknas. Vissa 

ämnen kan påverka miljön på mer än ett sätt, och placeras därför i flera 

miljöpåverkanskategorier. Sammanställningen gjordes i Microsoft Excel, där all insamlad 

data lagts in.  

 

2.3.2 Miljöpåverkanskategorier 

2.3.2.1 Global uppvärmning 

Vissa gaser i atmosfären har förmågan att absorbera delar av den värmestrålning som är 

på väg att lämna jorden. Denna ”växthuseffekt” bidrar till en höjning av jordens 

temperatur, vilket gör att jordens medeltemperatur är ca 15-30 °C varmare än vad som 

vore fallet utan dessa gaser (Johansson et al. 2000). 

 

Denna effekt behövs för att jorden ska hålla ett bra klimat, men problem uppstår när 

koncentrationerna av de så kallade ”växthusgaserna” ökar genom utsläpp från mänskliga 

aktiviteter och naturliga företeelser. Eftersom naturligt förekommande källor till 

koncentrationsökningar är svåra eller omöjliga att påverka är det dock den mänskliga 

påverkan som måste minskas.  

 

De växthusgaser som ofta nämns är koldioxid (CO2), lustgas (N2O) och metan (CH4). I 

denna miljöpåverkanskategori är det utsläppen av dessa växthusgaser som beräknas. 

Storleken på utsläppen kommer med hjälp av ekvivalensfaktorer att uttryckas i 

koldioxidekvivalenter. Även vattenånga är en växthusgas, men ska inte räknas med när 

den potentiella globala uppvärmningen beräknas. Detta är på grund av att 
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vattenkoncentrationen i atmosfären beror på temperaturen på jorden och inte direkt på 

mänskligt orsakade utsläpp (Zetterberg & Särnholm, 2007).  

 

Koncentrationsökningen kan på sikt leda till en ökning av jordens medeltemperatur, 

vilket kan få negativa konsekvenser för människor och natur. Bland annat väntas 

havsnivån stiga med flera decimeter som ett resultat av smältande is vid polerna samt på 

grund av att vattnet kommer att expandera när det blir varmare (Zetterberg & Särnholm, 

2007). 

2.3.2.2 Försurning 

Huvudorsaken till försurning är utsläpp av olika ämnen som i atmosfären kan omvandlas 

till andra ämnen som har pH-sänkande egenskaper. När dessa sedan åter når jordyta och 

vatten sker försurningen av miljön. Eftersom mineralinnehållet skiljer sig för olika 

markområden skiljer sig även känsligheten för försurning. I stora delar av Sverige 

innehåller marken relativt låga koncentrationer av ämnen som kan neutralisera dem sura 

ämnena, vilket gör Sverige mer försurningskänsligt än många andra områden i Europa 

(Nationalencyklopedin, 2013).   

 

Mark behöver mer tid på sig för återhämtning från försurning än hav och vattendrag. Så 

länge som mark i anslutning till vatten fortfarande är försurad kommer dock vattnet inte 

heller att återhämtas helt (Akselsson et al, 2013)  

 

Vanliga ämnen som orsakar försurning är SO2, HCl, HF, NOX, och NH3. I denna 

livscykelanalys är det för försurning mängden av dessa ämnen som beräknas. Resultatet 

presenteras sedan i SO2-ekvivalenter. 

2.3.2.3 Övergödning 

Övergödning är ett annat uttryck för alltför kraftig eutrofiering, vilket innebär att gödande 

ämnen släpps ut i alltför höga mängder. Näringsämnena kan tillföras från bland annat 

jordbruk och industrier, och en konsekvens av för hög tillförsel till vatten kan vara att 

några enstaka arter blir väldigt dominanta på bekostnad av andra. I sjöar kan detta leda till 

bland annat syrebrist eller att växter och alger i sjöarna får sjön att växa igen (Fejes, 

2007). 

 

Det finns många ämnen som leder till övergödning, bland annat olika fosfater och 

kväveoxider (ämnen med ekvivalensfaktorer finns i tabell 1). Den totala mängden av 

dessa kommer att beräknas och sedan att uttryckas som PO4
3--ekvivalenter.  

 

2.3.3 Karakterisering 

I karakteriseringen ska alla data som tillhör samma miljöpåverkanskategori läggas 

samman. Olika ämnen påverkar miljön olika mycket, och en gemensam skala behövs 

därför för att det ska vara möjligt att lägga samman allt. Detta görs genom att ett ämne 

som ges värdet ett används som utgångspunkt, och därefter multipliceras alla andra 

ämnen med en ekvivalensfaktor för att ge miljöpåverkan relativt det ämnet. På detta sätt 

fås den totala storleken på miljöpåverkan från en miljöpåverkanskategori uttryckt i 

ekvivalenter. 

 

Olika miljöpåverkanskategorier har olika väl utvecklade karakteriseringsmetoder. 

Orsaken till detta är att för vissa miljöeffekter är påverkan från olika ämnen välkända, 

medan andra effekter är mer komplexa vilket gör det svårare att göra en bra bedömning 

(Baumann & Tillman, 2004). I denna undersökning kommer modeller från 

Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC 2007) samt CML (2002) att användas.  
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I tabell 1 visas samtliga karakteriseringsfaktorer som används i denna livscykelanalys. 

 

Tabell 1: Karakteriseringsfaktorer  

Ämne 
Klimatförändring1 GWP 100-år 

(g CO2-ekv/g),  
(IPCC 2007) 

Försurning2 AP (g 
SO2-ekv/g),  
(CML 2002) 

Övergödning EP2 (g 
PO4

3--ekv/g),  
(CML 2002) 

CO2 1    

CH4 25    

N2O 298    

SO2  1   

HCl  0,88   

HF  1,6   

NOX  0,7 0,13 

NH3  1,88 0,35 

PO4
3-   1 

H3PO4   0,97 

P   3,06 

NO2   0,13 

NH4
+   0,33 

NO3
-   0,1 

HNO3   0,1 

N   0,42 

COD     0,022 
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3 Resultat & tolkning 

Det sista steget i livscykelanalysen är resultattolkningen. Här sker en utvärdering av  

livscykelanalysens tidigare steg, och i slutändan ska det gå att se om de definierade målen 

har uppnåtts. Därefter kan eventuellt rekommendationer på förändringar som kan minska  

produktens miljöpåverkan läggas fram(Finnveden et al., 2009). 

 

Resultaten som presenteras är indelade i tre underkategorier. Under varje underkategori 

finns text följt av tillhörande diagram som visar det potentiella bidraget för valda 

funktionella enheter. Utöver detta presenteras också information om det potentiella 

bidraget från olika maltsorter samt hur det potentiella bidraget från en bit mark varierar 

beroende på vilken typ av spannmål som odlas. Mackmyra Reserve, som i diagrammen 

presenteras som ”Generell reserve”, har två y-axlar. Den vänstra visar det potentiella 

bidraget för 50 cl whisky, vilket är den volym som definierats som funktionell enhet. Den 

högra visar det potentiella bidraget för 70 cl av samma whisky (1,4 flaskor), för att 

möjliggöra enklare jämförelse mellan de funktionella enheterna.  

3.1 Global uppvärmning 

Totalt ligger det potentiella bidraget till global uppvärmning från en snittflaska av den 

whisky som Mackmyra Svensk Whisky säljer till systembolaget på ca 2,97 kg CO2-

ekvivalenter (se figur 4). Det största enskilda bidraget är från transporter och ligger på 

1,34 kg CO2-ekvivalenter per funktionell enhet. Andra viktiga bidrag är från produktion 

av korn och framställning av glasflaskan. Stapeln lagring som illustreras i diagrammen 

motsvarar belysning och temperaturreglering av lagringslokalen under 5 år.  

 

 
Figur 4: Potentiellt bidrag till global uppvärmning för whisky från Mackmyra som 

säljs av systembolaget. 
 

Figur 5 är tänkt att illustrera hur biogasen som produceras av restprodukten drank kan 

vara väldigt bra om den antas ersätta något annat, i denna figur bensin. Stapeln som visar 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

C
O

2
(g

 C
O

2-
e

kv
iv

al
e

n
te

r)

Generell whiskyflaska 70 cl

Korn (Viking malt)

Malt (Viking Malt)

Flaska

Kork

Destilleriet

Drank

Lagring

Transporter

Totalt



18 

 

total påverkan har minskats för att illustrera det potentiella bidrag som skulle utebli om 

bensin ersätts av den producerade biogasen.  

 

 
Figur 5: Illustration av möjlig påverkan om biogasen ersätter bensin.  

 

Figur 6 visar det potentiella bidraget från en generell flaska Mackmyra Reserve. Den 

vänstra y-axeln visar det potentiella bidraget för 50 cl whisky. Den högra y-axeln visar 

det potentiella bidraget för 70 cl reserve-whisky. Det totala bidraget är något lägre 

jämfört med den första funktionella enheten, och ligger på 2,52 kg CO2-ekvivalenter. 

Även här står transporter för det största bidraget, 1,28 kg CO2-ekvivalenter. Detta är trots 

den mindre volymen bara 0,06 kg mindre än FE1, vilket till stor del beror på att 

transporterad vikt per volymenhet för glasflaskor och fat är större.  

 

 
Figur 6: Potentiellt bidrag till global uppvärmning för Reserve från Mackmyra.   
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Eftersom två sorters malt används, en egenproducerad och en inköpt, så är det relevant att 

jämföra deras miljöpåverkan. I figur 7 jämförs utsläpp av CO2-ekvivalenter för malt 

producerad av Viking malt och Mackmyra, inklusive produktion av korn men exklusive 

transporter. Resultatet visar att miljöpåverkan från kornet är relativt lika, med små 

skillnader som beror på var i Sverige kornet är producerat.  

 

Mältningen (i Mackmyras fall inkluderas rökning av malten) visar på större skillnader, 

vilket beror på att Mackmyra vid torkning av malt använder sig av en värmefläkt driven 

på diesel, medan Viking malt i sin anläggning använder sig av biobränsle- och 

avfallsbaserad fjärrvärme. Ett ytterligare bidrag kommer från den torv som används för 

rökning av malten, men det är jämfört med dieseln små mängder. Värt att åter poängtera 

är dock att torvberäkningarna gjorts med hjälp av utsläppsdata för en storskalig 

anläggning, vilket gör att utsläppen i detta fall egentligen ligger högre på grund av 

ofullständig förbränning och att utsläppen inte renas.  

 

 
Figur 7: Potentiellt bidrag till global uppvärmning för malt från Viking malt och 

Mackmyra. 

 

En jämförelse gjordes för att se hur miljöpåverkan skulle se ut om det odlades något 

annat än korn på åkern. Denna jämförelse är dock inte relevant ur whiskyhänseende 

eftersom Mackmyra använder sig av korn. Jämförelsen gjordes med data för region syd 

från LCA-databas för konventionella fodermedel (Flysjö et al. 2008).  

 

Resultatet av jämförelsen var att korn jämfört med höstvete och havre hade en något lägre 

miljöpåverkan. Korn ger ett potentiellt bidrag på 372 gram CO2-ekvivalenter, medan 

höstvete och havre ger 378 respektive 379 gram (se figur 8). 
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Figur 8: Potentiellt bidrag till global uppvärmning för korn och två andra sorters 

spannmål. 

 

3.2 Försurning 

Det totala potentiella bidraget till försurning ligger på 16,8 gram SO2-ekvivalenter per FE 

(se figur 9). Stora bidrag kommer från transporter, produktion av glasflaskor och från 

odlingen av kornet. Detta kan förklaras med att fossila bränslen används, antingen direkt 

som bränsle eller indirekt genom elmixen, i betydligt större utsträckning inom dessa 

delprocesser än exempelvis mältningen hos Viking malt eller på destilleriet.  

 

Figur 9: Potentiellt bidrag till försurning för whisky från Mackmyra som säljs av 

systembolaget. 
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Figur 10 visar hur det totala potentiella bidraget skulle kunna förändras om den 

producerade biogasen skulle ersätta bensin.   

 

Figur 10: Illustration av möjlig påverkan om biogasen ersätter bensin.  

 

Det potentiella bidraget från FE2 är 14,7 gram SO2-ekvivalenter (se figur 11). 

Anledningen till att transporterna ger högre miljöpåverkan jämfört med FE1 är 

båttransporterna av fat från USA. Den transporterade vikten är i detta fall större för FE2. 

Den vänstra y-axeln visar det potentiella bidraget för 50 cl Reserve-whisky, medan den 

högra visar för 70 cl.  

 

 
Figur 11: Potentiellt bidrag till försurning för Reserve från Mackmyra. 
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Även i detta fall beror den stora skillnaden under mältningen på dieselanvändningen för 

torkning (se figur 12).  

 

 
Figur 12: Potentiellt bidrag till försurning för malt från Viking malt och Mackmyra. 

 

Jämförs det potentiella bidraget till försurning för korn, höstvete och havre så ligger korn 

och höstvete på 2,29 SO2-ekvivalenter medan havre ligger lite högre på 2,39 SO2-

ekvivalenter (se figur 13).  

 
Figur 13: Potentiellt bidrag till försurning för korn och två andra sorters spannmål. 
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3.3 Övergödning 

Det potentiella bidraget till övergödning består nästan helt av emissioner i samband med 

att kornet odlas. Det totala bidraget ligger på 7,69 gram PO4
3--ekvivalenter, varav 6,35 

gram kommer från kornodlingen. Produktionen av flaskan och transporterna står för 

merparten av den resterande miljöpåverkan (se figur 14).   

 

 
Figur 14: Potentiellt bidrag till övergödning för whisky från Mackmyra som säljs av 

systembolaget. 

 

Figur 15 visar hur det potentiella bidraget skulle kunna påverkas om den producerade 

biogasen antas ersätta bensin. 

 

 
Figur 15: Illustration av möjlig påverkan om biogasen ersätter bensin. 
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Det totala bidraget till övergödning från den andra funktionella enheten ligger på 5,93 

gram PO4
3--ekvivalenter (se figur 16). Andelen av bidraget som kommer från Viking malt 

minskar något eftersom även Mackmyras korn används. Transporterna är liksom i 

försurning större för denna funktionella enhet på grund av båttransporten från USA. Den 

vänstra y-axeln visar bidraget från 50 cl whisky, den högra för 70 cl.  

 

 
Figur 16: Potentiellt bidrag till övergödning för Reserve från Mackmyra. 

 

Bidraget till övergödning skiljer sig inte så mycket mellan malt från Viking malt och 

Mackmyra, vilket beror på att kornet står för större delen av bidraget (se figur 17). Även 

här orsakar dock dieselanvändningen att mältningen hos Mackmyra påverkar mer, i detta 

fall 19 gånger mer än mältning hos Viking malt.  

 

 
Figur 17: Potentiellt bidrag till övergödning för malt från Viking malt och 

Mackmyra. 
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Det potentiella bidraget till övergödning från korn ligger på 3,84 gram PO4
3—

ekvivalenter, jämfört med 3,01 gram för höstvete och 4,0 gram för havre (se figur 18).  

 

 
Figur 18: Potentiellt bidrag till övergödning för korn och två andra sorters 

spannmål. 
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4 Förbättringsanalys  

Då miljöpåverkan från mältningen skiljer sig så pass mycket är det intressant att 

undersöka vad som skulle ske om den dieseldrivna värmefläkten byttes ut mot något 

annat. Eftersom information utöver dieselförbrukning och användningstid om Mackmyras 

dieselfläkt inte samlats in, används istället en annan modell för jämförelsen. Ingen 

passande enskild fläkt hittades, och därför görs jämförelsen med två fläktar på 50 kW 

vardera som tillsammans förbrukar 195,2 liter på 20 timmar. Specifikationer för dessa 

fläktar togs från sidan Esidirect, vilket är en webbshop som säljer värmefläktar och annan 

industriell utrustning. Denna fläkt ska dock bara ses som ett exempel för att få en 

ungefärlig uppfattning om effekt per liter. 

 

Detta jämförs med en fiktiv elektrisk värmefläkt med en verkningsgrad på 100 %, vilket 

innebär att all el blir värme. Denna värmefläkt antas ha samma driftstid och effekt som 

den dieseldrivna, och eftersom Mackmyra använder sig av Källmärkt El från Gävle 

Energi görs jämförelsen med denna elmix.  

 

Figur 19 visar vilket resultat denna jämförelse ger för det potentiella bidraget till global 

uppvärmning. Bidraget från dem dieseldrivna fläktarma är 535 gram CO2-ekvivalenter 

per kg malt. Bidraget från den eldrivna fläkten är lägre och ligger på 48 gram, vilket beror 

på att den använda elmixen består nästan uteslutande av el från vattenkraft, vindkraft och 

biobränslen. 

 

 
Figur 19: Potentiellt bidrag till global uppvärmning vid användning av olika 

värmefläktar. 
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I figur 20 visas bidraget till försurning från värmefläktarna. Dieselfläktarna orsakar 

utsläpp av 1,61 gram SO2-ekvivalenter per kg malt, medan den eldrivna värmefläkten 

orsakar ett utsläpp på 0,23 gram. 

 

 
Figur 20: Potentiellt bidrag till försurning vid användning av olika värmefläktar. 

 

Figur 21 visar ett potentiellt bidrag till övergödning från dieselfläktarna på 0,28 gram 

PO4
3—ekvivalenter per kg malt. Den eldrivna fläkten ger ett potentiellt bidrag på 0,032 

gram. 

 
Figur 21: Potentiellt bidrag till övergödning vid användning av olika värmefläktar. 
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5 Diskussion och slutsatser 

Denna studie visar att den största andelen av miljöpåverkan generellt sett kommer från 

odlingen av korn, produktion av flaskan, samt av transporterna. Som ett resultat av 

användning av fossila bränslen står den sammanlagda summan av alla transporter för den 

största delen av miljöpåverkan inom miljökategorierna global uppvärmning och 

försurning. Transporterna följs sedan av flaskproduktionen och kornodlingen. Inom 

miljöpåverkanskategorin övergödning står kornet för den största delen av miljöpåverkan 

på grund av bland annat den gödsel som används vid odling. Att miljöpåverkan från dessa 

delprocesser är höga för samtliga miljöpåverkanskategorier gör dem intressanta för vidare 

undersökning samt att om försök skall göras för att minska miljöpåverkan så bör fokus 

läggas på dessa tre områden.  

 

Miljöpåverkan från flaskan skulle möjligen kunna minskas genom att minska bidraget 

från antingen produktionen eller transporterna (i denna undersökning har 

produktionsprocesser och transporter beräknats separat, men data för enskilda transporter 

finns i tabell 14, 15 och 16). Skulle produktionen av flaskan ske i ett land som har en 

medelel med lägre miljöpåverkan än Storbritannien, och även använder energikällor med 

lägre miljöpåverkan för glasproduktionen så skulle den totala miljöpåverkan från flaskan 

kunna minska en del. Vid ett sådant byte måste suboptimering undvikas, så att inte det 

totala potentiella bidraget ökar av andra anledningar som exempelvis ett ökat 

transportbehov.  

 

Flera antaganden har gjorts för vilka typer av lastbilar som använts på olika sträckor, och 

miljöpåverkan från just transporter har en stor andel av den totala miljöpåverkan i denna 

undersökning. Om dessa antaganden avviker för mycket från verkligheten finns risk att 

miljöpåverkan från transporterna kan skilja sig från den beräknade.    

 

Eftersom de funktionella enheterna består av ett snitt av den totala produktionen fångas 

inte variationen mellan olika produkter upp, men kompletteras redan insamlad data med 

ny information om bland annat blandningen av specifika produkter kan detta relativt 

enkelt räknas ut.  
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6 Framtida studier 

Eventuella framtida studier skulle först och främst kunna utreda fler 

miljöpåverkanskategorier. Eftersom transporter i denna studie stod för så pass stora delar 

av miljöpåverkan skulle de kunna undersökas mer noggrant, genom att samla in mer 

specifik data för dieselanvändning och/eller vilka lastbilar som används.  

 

Ett flertal antaganden har gjorts kring flera av transporterna. För att få fram ett 

noggrannare resultat skulle en detaljanalys av olika transporter kunna göras. Detta gäller 

även för vattenförbrukningen, där värden för svenskt vatten skulle kunna användas. En 

vidarearbetning för att få data om glasflaskorna att stämma bättre överens med 

verkligheten skulle kunna göras. 

 

Denna studie har använts sig av två funktionella enheter baserade på genomsnittlig 

produktion vid Mackmyras destilleri. En vidarearbetning skulle kunna göras för att ta 

fram miljöpåverkan för enskilda produkter. 

 

Denna undersökning skulle kunna användas som en del av underlaget för att i framtiden 

arbeta vidare med att miljömärka whiskyn, eller för att komma med ytterligare förslag på 

förbättringar. 

 

Ett beräkningsverktyg har tagits fram i Microsoft Excel. Detta verktygs syfte är att man 

ska kunna välja olika alternativ såsom typ av malt, fat och lagringstid och direkt få ut 

information om miljöpåverkan. Detta verktyg är i nuläget väldigt enkelt, men det skulle 

kunna utvecklas vidare eller användas för andra studier.  

 

Andra möjliga saker att undersöka är hur stor minskningen av bidraget till olika 

miljöpåverkanskategorier skulle vara om glasflaskorna producerades i Sverige. En 

livscykelkostnad på värmefläktbytet i vår förbättringsanalys skulle kunna göras, eller 

alternativt skulle något helt annat alternativ kunna tas fram och undersökas. 
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Bilaga 1 – Sammanfattning  

Tabell 2: Inventeringssummering för generell whisky 70 cl 

 

 

Utsläpp (g/FE) Korn (Viking malt) Malt (Viking Malt) Flaska Kork Destilleriet Drank Lagring Transporter Totalt

Fossil koldioxid (CO2) - 1,00E+02 6,75E+02 2,19E+01 5,63E+01 6,16E+01 1,91E+01 1,28E+03 2,21E+03

Metan (CH4) - 4,73E-02 1,17E+00 2,42E-01 8,06E-02 1,15E+00 9,92E-03 1,75E+00 4,44E+00

Lustgas (N2O) - 1,48E-03 3,24E-02 8,06E-05 1,21E-02 0,00E+00 1,66E-03 5,20E-02 9,97E-02

Kväve (N) - 4,31E-06 1,35E-02 1,18E-04 3,17E-05 0,00E+00 7,38E-02 1,53E+00 1,62E+00

Kväveoxider (NOx) - 1,51E-01 2,60E+00 0,00E+00 7,33E-02 4,56E-01 7,21E-02 9,70E-03 3,36E+00

Kvävedioxid (NO2) - 0,00E+00 0,00E+00 5,87E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,93E-03 6,06E-02

Svaveldioxid (SO2) - 2,50E-02 3,94E+00 8,51E-02 3,82E-02 2,23E-02 2,51E-02 6,24E+00 1,04E+01

Flyktiga Kolväten (NMVOC) - 6,71E-03 0,00E+00 0,00E+00 4,87E-03 1,70E-02 5,15E-03 2,15E-02 5,53E-02

Partiklar (PM) - 1,47E+00 0,00E+00 0,00E+00 6,28E-02 1,17E-02 9,05E-02 2,62E-02 1,66E+00

Väteklorid (HCl) - 3,63E-05 6,24E-02 1,36E-03 2,66E-04 0,00E+00 1,07E-02 0,00E+00 7,48E-02

Vätefluorid (HF) - 7,59E-06 1,71E-02 4,86E-05 5,57E-05 0,00E+00 0,00E+00 6,47E-04 1,78E-02

Nitrat (NO3) - 1,03E-02 6,35E-02 0,00E+00 1,63E-03 0,00E+00 4,18E-04 0,00E+00 7,59E-02

Ammoniak (NH3) - 6,24E-03 6,51E-02 0,00E+00 8,87E-03 0,00E+00 7,19E-05 3,01E-03 8,33E-02

Ammonium (NH4
+) - 2,37E-06 1,35E-02 0,00E+00 1,19E-05 0,00E+00 3,68E-08 1,45E-02 2,80E-02

Fosfor (P) - 3,89E-07 1,82E-03 2,37E-04 3,1825E-05 0,00E+00 1,12E-04 0,00E+00 2,20E-03

Fosfater (PO4
3-) - 1,01E-04 3,29E-02 0,00E+00 2,28E-04 0,00E+00 0,00E+00 1,33E-03 3,45E-02

COD - 6,26E-04 1,75E+00 2,20E-02 4,59E-03 0,00E+00 0,00E+00 3,80E+00 5,58E+00

CO2-ekvivalenter 6,15E+02 1,02E+02 7,14E+02 2,80E+01 6,19E+01 9,03E+01 1,98E+01 1,34E+03 2,97E+03

SO2-ekvivalenter 3,78E+00 1,42E-01 5,96E+00 8,64E-02 1,07E-01 3,41E-01 8,51E-02 6,25E+00 1,68E+01

PO4
3--ekvivalenter 6,35E+00 2,29E-02 4,54E-01 8,89E-03 1,36E-02 5,92E-02 4,08E-02 7,37E-01 7,69E+00

Energi (MJ/FE) 0,00E+00

Avfallsförbr. 0,00E+00 2,28E+00 - - 0,00E+00 - 0,00E+00 - 2,28E+00

Diesel 6,61E-01 0,00E+00 - - 0,00E+00 - 0,00E+00 - 6,61E-01

El, källmärkt 0,00E+00 0,00E+00 - - 2,61E+00 - 8,31E-01 - 3,44E+00

El, svensk 1,12E-01 4,17E-01 - - 0,00E+00 - 0,00E+00 - 5,29E-01

Eldningsolja 3,20E-01 0,00E+00 - - 0,00E+00 - 0,00E+00 - 3,20E-01

Naturgas 0,00E+00 1,22E-01 - - 0,00E+00 - 0,00E+00 - 1,22E-01

Pellets 0,00E+00 0,00E+00 - - 7,59E+00 - 0,00E+00 - 7,59E+00

Skogsflis 0,00E+00 7,04E-01 - - 0,00E+00 - 0,00E+00 - 7,04E-01

Spillvärme 0,00E+00 6,06E-01 - - 0,00E+00 - 0,00E+00 - 6,06E-01

Torv 0,00E+00 0,00E+00 - - 0,00E+00 - 0,00E+00 - 0,00E+00
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Tabell 3: Inventeringssummering för Mackmyra Reserve 50 cl 

 

 

   

Utsläpp (g/FE) Korn (Mackmyra) Malt (Mackmyra) Korn (Viking malt) Malt (Viking Malt) Flaska Kork Destilleriet Drank Lagring Transporter Totalt

Fossil koldioxid (CO2) - 4,10E+01 - 6,65E+01 5,13E+02 2,19E+01 4,02E+01 4,40E+01 1,36E+01 1,22E+03 7,40E+02

Metan (CH4) - 1,90E-02 - 3,14E-02 8,85E-01 2,42E-01 5,76E-02 8,19E-01 7,08E-03 1,64E+00 3,70E+00

Lustgas (N2O) - 1,74E-03 - 9,82E-04 2,46E-02 8,06E-05 8,63E-03 0,00E+00 1,19E-03 4,86E-02 8,58E-02

Kväve (N) - 0,00E+00 - 2,86E-06 1,03E-02 1,18E-04 2,27E-05 0,00E+00 5,27E-02 1,96E+00 2,02E+00

Kväveoxider (NOx) - 1,28E-01 - 1,00E-01 1,97E+00 0,00E+00 5,24E-02 3,25E-01 5,15E-02 9,69E-03 2,64E+00

Kvävedioxid (NO2) - 0,00E+00 - 0,00E+00 0,00E+00 5,87E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,87E-03 6,06E-02

Svaveldioxid (SO2) - 9,50E-03 - 1,66E-02 2,99E+00 8,51E-02 2,73E-02 1,59E-02 1,79E-02 6,74E+00 9,90E+00

Flyktiga Kolväten (NMVOC) - 2,43E-02 - 4,46E-03 0,00E+00 0,00E+00 3,48E-03 1,21E-02 3,68E-03 2,41E-02 7,22E-02

Partiklar (PM) - 1,10E-02 - 9,78E-01 0,00E+00 0,00E+00 4,49E-02 8,34E-03 6,46E-02 2,45E-02 1,13E+00

Väteklorid (HCl) - 0,00E+00 - 2,41E-05 4,74E-02 1,36E-03 1,90E-04 0,00E+00 7,62E-03 0,00E+00 2,39E+02

Vätefluorid (HF) - 0,00E+00 - 5,04E-06 1,30E-02 4,86E-05 3,98E-05 0,00E+00 0,00E+00 6,20E-04 1,37E-02

Nitrat (NO3) - 2,29E-05 - 6,87E-03 4,83E-02 0,00E+00 1,17E-03 0,00E+00 2,99E-04 0,00E+00 5,66E-02

Ammoniak (NH3) - 1,42E-02 - 4,15E-03 4,95E-02 0,00E+00 6,34E-03 0,00E+00 5,13E-05 2,81E-03 7,70E-02

Ammonium (NH4
+) - 1,28E-05 - 1,57E-06 1,03E-02 0,00E+00 8,49E-06 0,00E+00 2,63E-08 1,35E-02 2,38E-02

Fosfor (P) - 0,00E+00 - 2,59E-07 1,38E-03 2,37E-04 1,63E-04 0,00E+00 8,02E-05 0,00E+00 1,86E-03

Fosfater (PO4
3-) - 2,64E-06 - 6,74E-05 2,50E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,27E-03 2,63E-02

COD - 0,00E+00 - 4,16E-04 1,33E+00 2,20E-02 3,28E-03 0,00E+00 0,00E+00 3,67E+00 5,03E+00

CO2-ekvivalenter 3,57E+01 4,20E+01 4,08E+02 6,75E+01 5,43E+02 2,80E+01 4,42E+01 6,45E+01 1,41E+01 1,28E+03 2,52E+03

SO2-ekvivalenter 1,97E-01 1,26E-01 2,51E+00 9,46E-02 4,53E+00 8,64E-02 7,61E-02 2,44E-01 6,08E-02 6,75E+00 1,47E+01

PO4
3--ekvivalenter 3,28E-01 2,16E-02 4,22E+00 1,52E-02 3,45E-01 8,89E-03 9,73E-03 4,23E-02 2,91E-02 9,11E-01 5,93E+00

Energi (MJ/FE)

Avfallsförbr. 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,63E+00 - - 0,00E+00 0,00E+00 - 1,63E+00

Diesel 6,43E-01 7,56E+00 4,72E-01 0,00E+00 - - 0,00E+00 0,00E+00 - 8,68E+00

El, källmärkt 0,00E+00 9,43E-01 0,00E+00 0,00E+00 - - 1,87E+00 5,93E-01 - 3,40E+00

El, svensk 7,98E-02 0,00E+00 8,01E-02 2,98E-01 - - 0,00E+00 0,00E+00 - 4,58E-01

Eldningsolja 2,28E-01 0,00E+00 2,29E-01 0,00E+00 - - 0,00E+00 0,00E+00 - 4,57E-01

Naturgas 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 8,71E-02 - - 0,00E+00 0,00E+00 - 8,71E-02

Pellets 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 - - 5,42E+00 0,00E+00 - 5,42E+00

Skogsflis 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,03E-01 - - 0,00E+00 0,00E+00 - 5,03E-01

Spillvärme 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,33E-01 - - 0,00E+00 0,00E+00 - 4,33E-01

Torv 0,00E+00 5,23E-01 0,00E+00 0,00E+00 - - 0,00E+00 0,00E+00 - 5,23E-01
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Bilaga 2 – Energi och utsläpp  

Tabell 4: Utsläpp från svensk fjärrvärmemix 2008  

Utsläpp till luft g/MJ bränsle 

Fossil koldioxid (CO2) 3,59E+01 

Metan (CH4) 2,62E-02 

Lustgas (N2O) 1,45E-03 

Kolmonoxid (CO) 2,26E-02 

Kväveoxider (NOx) 6,03E-02 

Svaveldioxid (SO2) 2,59E-02 

Flyktiga Kolväten (NMVOC) 2,82E-03 

Partiklar (PM) 2,00E-01 

Ammoniak (NH3) 8,53E-03 

Utsläpp till vatten g/MJ bränsle 

Nitrat (NO3) 2,54E-01 

Ammoniak (NH3) 2,47E-03 

Ammonium (NH4
+) 7,38E-07 

Fosfater (PO4
3-) 5,60E-05 

Källa: Framräknat med data från Miljöfaktaboken 2011 (Gode et al. 2011). 

 

Tabell 5: Utsläpp från svensk medelel 2008 

Utsläpp till luft g/kWh el 

Fossil koldioxid (CO2) 3,35E+01 

Metan (CH4) 2,35E-02 

Lustgas (N2O) 1,09E-03 

Kolmonoxid (CO) 4,47E-02 

Kväveoxider (NOx) 7,71E-02 

Svaveldioxid (SO2) 3,60E-02 

Flyktiga Kolväten (NMVOC) 5,99E-03 

Partiklar (PM) 9,05E-02 

Ammoniak (NH3) 4,74E-03 

Utsläpp till vatten g/kWh el 

Nitrat (NO3) 8,91E-02 

Ammoniak (NH3) 2,67E-03 

Ammonium (NH4
+) 2,31E-06 

Fosfater (PO4
3-) 2,79E-04 

Källa: Framräknat med data från Miljöfaktaboken 2011 (Gode et al. 2011). 
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Tabell 6: Källmärkt el – Gävle Energi 

Kraftslag Tillförd el kWh Andel 

Vattenkraft 2,70E+05 56,88% 

Vindkraft 6,28E+04 13,22% 

Biobränsle 1,42E+05 29,87% 

Deponigas 1,35E+02 0,03% 
Källa: Personligt meddelande Jenni Sandström, Gävle Energi AB, 2013 

 

Tabell 7: Biobränsledelen av källmärkt el 

Producent Skogsflis 
Eldningsolja 

1 
RT-flis Torv 

Svensk 
elmix 

Andel av 
totala 

biobränslet 

Granskär1 99,76% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 24,86% 

Johannes2 70,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 51,80% 
Hetvattencentralen 
Gällivare3 15,68% 0,97% 0,00% 83,12% 0,23% 0,32% 

KVP33 15,68% 0,97% 0,00% 83,12% 0,23% 12,36% 

Iggesund G64 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,67% 
1) Källa: Personligt meddelande Tomi Gladh, Söderhamn Nära AB, 2013 

2) Källa: Personligt meddelande Jenni Sandström, Gävle Energi AB, 2013 

3) Källa: http://www.g-varmeverk.com/site/omgvab.asp 

4) Bränslen antagna i brist på data. 

 

Tabell 8: Miljöpåverkan källmärkt el 

Utsläpp till luft g/kWh el 

Fossil koldioxid (CO2) 2,29E+01 
Metan (CH4) 1,19E-02 
Lustgas (N2O) 2,00E-03 
Kolmonoxid (CO) 8,88E-02 
Kväveoxider (NOx) 8,68E-02 
Svaveldioxid (SO2) 3,02E-02 
Flyktiga Kolväten (NMVOC) 6,20E-03 
Partiklar (PM) 1,09E-01 
Ammoniak (NH3) 1,28E-02 

Utsläpp till vatten g/kWh el 

Nitrat (NO3) 5,03E-04 
Ammoniak (NH3) 8,65E-05 
Ammonium (NH4+) 4,42E-08 
Fosfater (PO43-) 1,35E-04 

Källa: Gode et al. (2011). Beräknat med tabellerna ovan. 
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Tabell 9: Fjärrvärmemix Halmstad (Viking malt) 

Fossilt (naturgas) 4,06% 

Pilkington Spillvärme 5,52% 

Biobränsle (skogsflis) 22,43% 

Kristinehed avfallsförbränning 67,66% 
Källa: Personligt meddelande Fredrik Andersson, Halmstads Energi och Miljö AB, 2013 

 

Tabell 10: Total energianvändning destilleriet 

Energi kvantitet  enhet 

El. källmärkt 277,70 MWh 

Fjärrkyla 252,81 MWh 

Pellets 1243,5 MWh 
Källa: Personligt meddelande Jenni Sandström, Gävle Energi AB, 2013 

 

Tabell 11: Jästtillverkning 

Inflöden Kvantitet  Enhet 

Energi     

El, svensk 0,78606 kWh 

Eldningsolja 5 2,48E+00 MJ 

Utflöden     

Emissioner till vatten     

TOC 2,94E-05 g 

N 4,93E-06 g 

P 2,63E-07 g 
Källa: Jästbolaget, 2013. 

 

Tabell 12: Energiförbrukning lager 

 Skogslagret 

El, källmärkt 23,7 MWh 

Källa: Personligt meddelande Sara Carlsson, Mackmyra Svensk Whisky AB, 2013  
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Bilaga 3 – Transporter 

Tabell 13: Utsläppsdata för fordon, kg/tkm 

kg/tkm 
>32t, 

EURO3/RER S 
16-32t, 
EURO4 

16-32t, 
EURO5/tkm/RER 

16t, fleet 
average 

Barge 
Transoceanic 
freight ship 

CO2 1,11E-01 1,46E-01 9,88E-02 1,19E-01 3,40E-02 8,82E-03 

CH4 1,62E-04 1,98E-04 1,43E-04 1,76E-04 1,80E-05 4,77E-06 

N2O 3,29E-06 6,14E-06 3,26E-06 3,97E-06 3,19E-06 2,21E-07 

SO2 1,23E-04 1,60E-04 1,12E-04 1,34E-04 4,65E-05 1,30E-04 

HCl 8,44E-07 1,10E-06 8,15E-07 9,47E-07 9,87E-08 1,65E-07 

HF 1,66E-07 2,21E-07 1,61E-07 1,93E-07 1,42E-08 1,81E-08 

NOx 8,32E-04 7,69E-04 3,74E-04 1,04E-03 4,87E-04 1,40E-04 

NH3 1,62E-06 2,38E-06 1,59E-06 1,86E-06 5,71E-07 1,02E-06 

PO4
3- 2,45E-06 2,99E-06 2,42E-06 2,76E-06 9,54E-08 2,47E-08 

H3PO4 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

P 5,69E-08 7,34E-08 5,14E-08 6,17E-08 1,91E-08 4,98E-09 

NO2 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

NH4
+ 2,43E-07 3,48E-07 2,24E-07 2,72E-07 5,33E-08 7,74E-09 

NO3
- 1,12E-06 1,69E-06 1,09E-06 1,35E-06 8,56E-08 2,21E-08 

HNO3 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N 1,12E-07 1,51E-07 1,03E-07 1,25E-07 3,69E-08 9,67E-09 

COD 3,31E-04 4,29E-04 2,95E-04 3,56E-04 1,47E-04 3,81E-05 
Källa: Ecoinvent 2.0 
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Tabell 14: Transporter per flaska generell whisky 70 cl 

Källa: Google Maps 2013, använd för uppskattning av sträckor där annat ej anges. 

1) Personligt meddelande Hans Paganus, Viking malt, 2013 

2) Ecotransit.org (Charleston-Rotterdam-Gävle) 

3) Personligt meddelande JoreniPac, 2013 

4) Projektet Klimatcertifiering för mat. (2010) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från Till
Sträcka 

(km)
lastvikt (ton/FE) GWP (g CO2-ekv) EP (g PO4

3--ekv) AP (g SO2-ekv) Fordonstyp Beskrivning 

Skåne Viking malt 250 9,92E-04 3,78E+01 1,75E-01 2,82E-02 16-32t, EURO4
Korn till mältning 60% 

med lastbil1

Skåne Viking malt 250 6,61E-04 5,85E+00 6,42E-02 1,11E-02 Barge
Korn till mältning 40% 

med båt1

Viking malt Destilleriet 671 1,65E-03 1,69E+02 7,81E-01 1,26E-01 16-32t, EURO4 Malt till destillering

Jästbolaget AB Destilleriet 158 1,82E-05 3,59E-01 2,49E-03 4,23E-04 16t, fleet average Jäst till destillering

Lynchburg Louisville 322 1,47E-04 5,91E+00 4,10E-02 6,95E-03 16t, fleet average  100 och 200 l-fat

Louisville Charleston 623 1,47E-04 1,14E+01 7,93E-02 1,35E-02 16t, fleet average  100 och 200 l-fat

Charleston Destilleriet 6982 1,47E-04 9,23E+00 2,36E-01 1,99E-02
Transoceanic 

freight ship

100 och 200 l-fat 

skeppas1

Högsjö Destilleriet 295 2,28E-05 1,03E+00 4,74E-03 7,66E-04 16-32t, EURO4 100 l-fat till fyllning

Montilla, 

Córdoba 
Destilleriet 3618 6,85E-05 3,10E+01 2,15E-01 3,65E-02 16t, fleet average 100 l-fat till fyllning

Destilleriet Grödinge 216 2,00E-02 6,67E+02 2,33E+00 3,58E-01 16-32t, EURO4
Drank till 

biogasframställnig

Destilleriet Bodås 60 9,51E-04 8,69E+00 4,02E-02 6,49E-03 16-32t, EURO4 Fyllda fat till lager

Bodås Romme 80 7,02E-04 8,55E+00 3,95E-02 6,39E-03 16-32t, EURO4
Fyllda fat till 

buteljering

Weeland Road, 

Knottingley, 

UK

Romme 2228,465 7,99E-04 2,71E+02 1,25E+00 2,03E-01 16-32t, EURO4 Flaskor till buteljering

Korktillverkare Romme 2400 6,20E-06 1,86E+00 1,29E-02 2,19E-03 16t, fleet average Kork till buteljering3

Romme Jordbro 234 1,45E-03 3,94E+01 2,40E-01 4,02E-02 >32t, EURO3
Whisky till 

distributionslager

Jordbro Systembolag 426 1,45E-03 7,17E+01 4,36E-01 7,32E-02 >32t, EURO3
Whisky till 

systembolaget4
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           Tabell 15: Transporter per flaska Mackmyra Reserve 50 cl  

Källa: Google Maps 2013, använd för uppskattning av sträckor där annat ej anges 

1) Personligt meddelande Hans Paganus, Viking malt, 2013 

2) Ecotransit.org (Charleston-Rotterdam-Gävle) 

3) Personligt meddelande JoreniPac, 2013 

4) Projektet Klimatcertifiering för mat. (2010) 

 

Från Till Sträcka (km) lastvikt (ton/FE) GWP (g CO2-ekv) EP (g PO4
3--ekv) AP (g SO2-ekv) Fordonstyp Beskrivning 

Skåne Viking malt 250 6,59E-04 2,51E+01 1,16E-01 AP (g SO2-ekv) 16-32t, EURO4
Korn till mältning 60% 

med lastbil1

Skåne Viking malt 250 4,39E-04 3,89E+00 4,26E-02 7,35E-03 Barge
Korn till mältning 40% 

med båt1

Viking malt Destilleriet 672 1,10E-03 1,12E+02 5,20E-01 8,39E-02 16-32t, EURO4 Malt till destillering

Dalarna Destilleriet 188 8,26E-05 2,37E+00 1,09E-02 1,77E-03 16-32t, EURO4
Korn till mältning och 

destillering

Jästbolaget AB Destilleriet 158 1,30E-05 2,57E-01 1,78E-03 3,02E-04 16t, fleet average Jäst till destilering

Lynchburg Louisville 322 7,28E-04 7,54E+01 5,24E-01 8,88E-02 16t, fleet average 100 och 200 l-fat2

Louisville Charleston 623 7,28E-04 5,67E+01 3,94E-01 6,67E-02 16t, fleet average 100 och 200 l-fat2

Charleston Destilleriet 6982 7,28E-04 4,58E+01 1,17E+00 9,90E-02
Transoceanic 

freight ship
100 och 200 l-fat 

Destilleriet Högsjö 295 4,66E-04 2,09E+01 9,68E-02 1,56E-02 16-32t, EURO4 200 l-fat till ombindning

Högsjö Destilleriet 295 1,39E-04 6,80E+00 2,42E-02 3,91E-03 16-32t, EURO4

Både svenska och 

amerikanska 30 l-fat till 

fyllning

Montilla, Córdoba Destilleriet 3618 8,15E-05 3,69E+01 2,56E-01 4,34E-02 16t, fleet average 30 l-fat till fyllning

Destilleriet Grödinge 216 1,43E-02 4,76E+02 1,66E+00 2,56E-01
16-32t, 

EURO5/tkm/RER

Drank till 

biogasframställnig

Destilleriet Bodås 60 1,63E-03 1,09E+01 5,05E-02 8,15E-03
16-32t, 

EURO4/tkm/RER

30 l-fat till lagring och 

buteljering

Bodås Fjäderholmarna 250 5,63E-04 2,14E+01 9,90E-02 1,60E-02
16-32t, 

EURO4/tkm/RER
30 l-fat till lagring

Fjäderholmarna Bodås 250 1,73E-04 6,57E+00 3,04E-02 4,91E-03
16-32t, 

EURO4/tkm/RER
30 l-fat till buteljering

Bodås Smögen 500 3,69E-04 2,81E+01 1,30E-01 2,10E-02
16-32t, 

EURO4/tkm/RER

30 l-fat till lagring lastas 

av och lagrade 30 l-fat 

lastas på

Smögen Häckeberga 420 1,08E-03 6,90E+01 3,19E-01 5,15E-02
16-32t, 

EURO4/tkm/RER

30 l-fat till lagring lastas 

av och lagrade 30 l-fat 

lastas på

Häckeberga Bodås 720 3,45E-04 3,78E+01 1,75E-01 2,83E-02
16-32t, 

EURO4/tkm/RER
30 l-fat till buteljering

Weeland Road, 

Knottingley, UK
Bodås 2263,863 6,07E-04 2,09E+02 9,68E-01 1,56E-01

16-32t, 

EURO4/tkm/RER
Flaskor till buteljering

korktillverkare Bodås 2400 6,20E-06 1,86E+00 1,29E-02 2,19E-03
16t, fleet 

average/tkm/RER
Kork till buteljering3

Bodås Jordbro 249 1,07E-03 3,10E+01 1,89E-01 3,17E-02 >32t, EURO3/RER S
Whisky till 

distributionslager

Jordbro Systembolaget 426 1,07E-03 5,31E+01 3,23E-01 5,42E-02 >32t, EURO3/RER S
Whisky till 

systembolaget4
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Tabell 16: Transporter av förpackningar för specifika produkter 

Källa: Google Maps 2013, använd för uppskattning av sträckor. 

Förpackning (Eson Pac) Sträcka (km) lastvikt (ton/FE) GWP (g CO2-ekv) EP (g PO4
3--ekv) AP (g SO2-ekv) Förpackning till

Korsnäs Veddige 623 0,000420577 32,75842093 0,227431226 0,038553397
16t, fleet 

average/tkm/RER
70 cl första utgåvan

Veddige Romme 486 0,0002187 13,28845608 0,092257495 0,015639189
16t, fleet 

average/tkm/RER
70 cl första utgåvan

Korsnäs Veddige 623 0,000494038 38,48028504 0,267156296 0,045287461
16t, fleet 

average/tkm/RER
100 cl första utgåvan

Veddige Romme 486 0,0002569 15,60953071 0,108371973 0,018370862
16t, fleet 

average/tkm/RER
100 cl första utgåvan

Korsnäs Veddige 623 0,000443077 34,51092905 0,239598328 0,040615925
16t, fleet 

average/tkm/RER
70 cl Mackmyra special

Veddige Romme 486 0,0002304 13,99936114 0,097193081 0,016475853
16t, fleet 

average/tkm/RER
70 cl Mackmyra special
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Bilaga 4 – Korn och malt 

Tabell 17: Energianvändning för framställning av korn 

Korn (per ha) Enhet 
Syd 

(Viking 
malt) 

Väst 
Öst 

(Mackmyra) 

Energi         

Diesel MJ 2808 2808 2808 

Olja (torkning) MJ 1008 792 792 

El (torkning) kWh 98 77 77 

Utflöde         

Korn kg 5200 4100 4100 

Dieselavdrag för irrelevanta transporter i undersökningen: 0,14 MJ/kg korn 

Källa: Flysjö et al., 2008. 

 

Tabell 18: Energi och resurser - mältning hos Viking malt (per kg malt) 

Inflöden Kvantitet Enhet 

Energi     

El, svensk 8,50E-02 kWh 

Fjärrvärme     

Avfall 1,34E+00 MJ 

Naturgas 8,05E-02 MJ 

Skogsflis 4,44E-01 MJ 

Spillvärme1 1,09E-01 MJ 

Råvaror     

Korn 1,21E+00 kg 

Vatten 3,25E-03 kg 
Källa: Personligt meddelande Hans Paganus, Viking malt, 2013 

 

Tabell 19: Energi och resurser - mältning och rökning hos Mackmyra (per kg malt) 

Inflöden Kvantitet Enhet Källor 

Energi       

Diesel 7,77E+00 MJ Uppgift från Mackmyra Svensk Whisky AB, 2013 
El, källmärkt 2,69E-01 kWh Uppgift från Gävle energi AB, 2013 
Torv 5,37E-01 MJ Uppgift från Mackmyra Svensk Whisky AB, 2013 

Råvaror     Beskrivning 

Korn 1,21E+00 kg Antas vara samma som hos Viking malt 
Vatten - kg Mängd okänd, inräknat i destilleriets förbrukning 
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Tabell 20: Miljöpåverkan från diverse spannmål 

Spannmål 
Klimatförändring g 

CO2-ekv 
Försurning g 

SO2-ekv 
Övergödning g 

PO4
3--ekv 

Korn (syd) tom foderfabrik 3,72E+02 2,29E+00 3,84E+00 

Korn (väst) tom foderfabrik 4,41E+02 2,89E+00 5,04E+00 

Korn (öst) tom foderfabrik 4,32E+02 2,39E+00 3,97E+00 

Höstvete (syd) 3,78E+02 2,29E+00 3,01E+00 

Höstvete (väst) 4,23E+02 2,19E+00 3,54E+00 

Höstvete (öst) 4,17E+02 2,19E+00 2,80E+00 

Havre (syd) 3,79E+02 2,39E+00 4,00E+00 

Havre (väst) 4,67E+02 2,99E+00 5,17E+00 

Havre (öst) 4,66E+02 2,49E+00 3,94E+00 
 Källa: Flysjö et al. (2008). Avdrag har gjorts för transporter som ej är relevanta.  
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Bilaga 5 – Drank, biogas och biogödsel 

Tabell 21: Siffror för illustrationer av när producerad biogas ersätter bensin 

Utsläpp till luft g/l whisky 

Fossil koldioxid (CO2) -1,10E+03 

Metan (CH4) 9,12E-01 

Lustgas (N2O) -3,83E-02 

Kolmonoxid (CO) -2,25E+01 

Kväveoxider (NOx) -1,83E+00 

Svaveldioxid (SO2) -1,96E-01 

Flyktiga Kolväten (NMVOC) -4,82E+00 

Partiklar (PM) 2,62E-03 

Ammoniak (NH3) -4,54E-01 

Utsläpp till vatten   

Nitrat (NO3) 4,55E-02 

Ammoniak (NH3) -2,52E-07 

Ammonium (NH4
+) -3,85E-04 

Fosfater (PO4
3-) -4,88E-06 

Källa: Gode et al. (2011). Beräknat med antaganden att biogasproduktionen motsvarar 

rötning av livsmedel. Gasen antas ersätta bensin.  

 

Tabell 22: Energiinnehåll för biogas och bensin 

 Energiinnehåll (kWh) 

Biogas (97% metan) (1 Nm3) 9,67 

Bensin (1 l) 9,06 

Källa: Biogasportalen.se 
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Bilaga 6 – Flaskor och övriga förpackningar 

Tabell 23: Emissioner från produktion av glasflaskor 

Emissioner g/kg glas 

CO2 8,45E+02 

CH4 1,46E+00 

N2O 4,06E-02 

SO2 4,93E+00 

HCl 7,82E-02 

HF 2,14E-02 

NOx 3,25E+00 

NH3 8,15E-02 

PO4
3- 4,12E-02 

H3PO4 0,00E+00 

P 2,28E-03 

NO2 0,00E+00 

NH4
+ 1,69E-02 

NO3
- 7,95E-02 

HNO3 0,00E+00 

N 1,70E-02 

COD 2,20E+00 
Källa: Ecoinvent 2.0 

 

Tabell 24: Energi och kartonganvändning – Eson Pac 

  kvantitet Enhet 

Första utgåvan 70 cl     

El, svensk 8,64E-02 kWh 

Kartong in 8,88E-01 m2 

Förpackning ut 4,62E-01 m2 

Första utgåvan 100 cl     

El, svensk 1,07E-01 kWh 

Kartong in 1,10E+00 m2 

Förpackning ut 5,74E-01 m2 

Special 70 cl     

El, svensk 9,50E-02 kWh 

Kartong in 9,77E-01 m2 

Förpackning ut 5,08E-01 m2 
Källa: Personligt meddelande Hille Einarsdottir, Eson Pac, 2013 
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Tabell 25: Emissionsdata för produktion och transporter av förpackningar 

Utsläpp per FE Första utgåvan 70 cl Första utgåvan 100 cl Special 70 cl 

CO2-ekvivalenter 1,99E+02 2,44E+02 2,17E+02 

SO2-ekvivalenter 1,19E+00 1,46E+00 1,30E+00 

PO4
3--ekvivalenter 2,75E-01 3,38E-01 3,00E-01 

 Källa: Korsnäs (2011). Utsläppsekvivalenter per m2 kartong (90% Korsnäs White 320 gsm, 

10% Korsnäs Carry 400 gsm). Övriga emissioner har beräknats.   
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Bilaga 7 – Destilleriet och whiskydata 

Tabell 26: Primärt innehåll generell whisky 70 cl 

Beståndsdelar vikt (kg) Källor 

Malt 1,36E+00   

Vatten 1,67E+01 Data från vattenmätare  

Jäst 1,82E-02 Personligt meddelande Mackmyra 

Flaska 7,99E-01 Egen vägning 

Kork 6,20E-03 1 
1) Korkvikt antas vara samma som i undersökningen från Amorim (2008). 

 

Tabell 27: Primärt innehåll Mackmyra Reserve 50 cl 

Beståndsdelar vikt (kg) Källor 

Malt 9,74E-01   

Vatten 1,19E+01 Data från vattenmätare  

Jäst 1,30E-02 Uppgift från Mackmyra, 2013 

Flaska 6,07E-01 Egen vägning 

Kork 6,20E-03 1 
1) Korkvikt antas vara samma som i undersökningen från Amorim (2008). 

 

Tabell 28: Fatanvändning generell whisky 70 cl 

Ursprung Andel Fatstorlek (l) 

Amerikanska 60,00% 100 & 200  

Spanska 30,00% 100 

Svenska 10,00% 100 
Källa: Personligt meddelande Sara Carlsson, Mackmyra Svensk Whisky AB, 2013 

 

Tabell 29: Fatanvändning Mackmyra Reserve 50 cl 

Ursprung Andel Fatstorlek (l) 

Amerikanska 50,00% 30 

Spanska 35,00% 30 

Svenska 15,00% 30 
Källa: Personligt meddelande Sara Carlsson, Mackmyra Svensk Whisky AB, 2013 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

Tabell 30: Maltinnehåll per recept 

Malt tillverkad av Recept 1 Recept 2 Recept 3 

Mackmyra 0% 23,33% 53,33% 

Viking malt 100% 76,67% 46,67% 
Källa: Personligt meddelande Sara Carlsson, Mackmyra Svensk Whisky AB, 2013 

 

Tabell 31: Recept per FE 

  
Recept 1  Recept 2  Recept 3 

Generell whisky 100,00% 0,00% 0,00% 

Reserve 70,00% 30,00% 0,00% 
Källa: Personligt meddelande Sara Carlsson, Mackmyra Svensk Whisky AB, 2013 

 

Tabell 32: Whisky per batch 

  
Flaskor (st) Flaskstorlek (l) Volym (l) 

Per batch 1500 0,7 1050 

Efter lagring 1100 0,7 770 
Källa: Personligt meddelande Jonas Berg, Mackmyra Svensk Whisky AB, 2013 

 

Tabell 33: Vattenanvändning 

Vattenmätare Mängd (m3) Avläst 

G32000374 2,62E+03 2012-10-31 

G32000373  2,60E+03 2012-10-31 

G32000374 5,03E+03 2013-04-24 

G32000373  4,96E+03 2013-04-24 

Årsförbrukning 9,85E+03 (1) 
1) Beräknat med antagandet att förbrukningen per månad är relativt konstant. 
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Tabell 34: Produktion av råsprit 

2012 
Totalt utbyte 

(l 63%) 
Producerat 

antal batcher 

Jan 5 373 8a 

Feb 2 986 4a 

Mar 8 125 15 

Apr 14 187 20 

Maj 17 993 26 

Jun 17 161 25 

Jul 18 346 27 

Aug 18 310 28 

Sep 31 142 45 

Okt 42 548 57 

Nov 45 940 58 

Dec 40 209 51 
Källa: Personligt meddelande Jonas Berg, Mackmyra Svensk Whisky AB, 2013  

a) Data saknades, och ett medelvärde per batch beräknades utifrån övriga månader. 

 

Tabell 35: Total produktion, före och efter lagring 

  
Före lagring l 

40% 
Efter lagring l 

40% 

Whisky 480769 412852 
Källa: Personligt meddelande Jonas Berg, Mackmyra Svensk Whisky, beräknat utifrån 

information om hur stor andel som avdunstar under fem års lagring.  

 

Tabell 36: Mängd lagrad whisky 

Lager  Mängd (l) Produkt 

Bodås 1,50E+06 Generell whisky 

Fjäderholmarna 1,00E+05 Reserve  

Häckeberga 1,00E+05 Reserve  

Skogslagret 1,00E+05 Reserve  

Smögen 1,00E+05 Reserve  
Källa: Personligt meddelande Sara Carlsson, Mackmyra Svensk Whisky AB, 2013 
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Bilaga 8 – Övrigt 

Tabell 37: Emissioner från framställning av dricksvatten 

Emissioner g/ kg vatten 

CO2 2,98E-01 

CH4 5,04E-04 

N2O 7,75E-06 

SO2 8,93E-04 

HCl 1,59E-05 

HF 3,34E-06 

NOx 6,20E-04 

NH3 6,30E-06 

PO4
3- 8,92E-06 

H3PO4 0,00E+00 

P 1,71E-07 

NO2 0,00E+00 

NH4
+ 6,55E-07 

NO3
- 4,63E-06 

HNO3 0,00E+00 

N 1,89E-06 

COD 2,75E-04 
Källa: Ecoinvent 2.0 
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Bilaga 9 – Processbild 

Figur 22: Processbild  
Källa: Städje, 2013.  


