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Beräkning av växthusgasutsläpp  

1 Motivering  

De metoder som används för att allokera kvoter för koldioxidutsläpp är viktiga verktyg för energi-

policies och har utvecklats som stöd vid planeringen av energisystem samt vid beslutsfattande och 

utveckling av policies på statlig, lokal och industriell nivå. Tilldelning av kvoter för koldioxidutsläpp 

till energi från kraftvärmesystem genom EU:s handelssystem för utsläppsrätter, krävs särskilt när den 

producerade värmen och elen förbrukas av olika kunder och när man behöver jämföra med andra sätt 

att leverera värme.  

Kraftvärmeverk producerar både el och värme. Värmen kan produceras från avfall, fossila eller för-

nybara bränslen eller el med en effektivitet på över 95 %, medan el genereras från samma bränslen 

med en effektivitet på upp till 45 %. Följande fråga måste ställas:  

Hur många utsläppskvoter ska vi allokera till energi- och värmeproduktion? 

 

 

 

 

 

 

 

2 Beräkning av utsläpp av växthusgaser 

Det finns tre standardekvationer som beskriver koldioxidutsläpp för varje sorts bränsle: 

Växthusgasutsläpp = bränsle * EF1        

 (1) 

Växthusgasutsläpp = mängd CO2, CH4 eller N2O som alstras, bränsle = massa eller volym av det bränsle som används, EF1 

= utsläppsfaktor för CO2, CH4 eller N2O per mass- eller volymenhet.  

Växthusgasutsläpp = bränsle * HHV * EF2       

 (2) 

HHV = bränslets värmeinnehåll (högre värmevärde) i energienheter per massa eller volym bränsle; EF2 = utsläppsfaktor för 

CO2, CH4 eller N2O per energienhet. 

Växthusgasutsläpp = bränsle * CC * 44/12       

 (3) 

CC = bränslets kolinnehåll som kolmassa per massa eller volym av bränsle, 44/12 = förhållande för molekylvikter för CO2 
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och kol. 

2.1 Primärenergi (PE) 

Primärenergi är energi som tas från förnybara eller icke förnybara källor som inte har genomgått nå-

gon form av konvertering eller transformation. PE kan vara fossilbränslen, förnybar energi, eller en 

kombination av båda. Den kan omvandlas och levereras till slutanvändare som konsumentenergi, dvs. 

elektricitet eller värme. Data för PE inkluderar allmänt sett aktiviteter och processer tidigare i distri-

butionskedjan (dvs. utvinning, transport och förberedelse av bränslet som används).  

2.2 Primärenergifaktor (PEF)  

Primärenergifaktorn ger ett samband mellan primärenergi och konsumentenergi. Den visar alltså 

hur mycket PE som används för att generera en enhet elektricitet eller en enhet användbar värmee-

nergi. 

Primärenergi * systemeffektivitet = konsumentenergi 

Primärenergifaktor = primärenergi/konsumentenergi 

3 Metoder för att allokera koldioxidkvoter 

Följande metoder är vanligast i EU och har utvärderats i projektet LowTEMP: Energimetoden, alter-

nativproduktionsmetoden, kraftbonusmetoden, exergimetoden, 200 %-metoden, PAS 2050 

samt Dresden-metoden. Det finns andra metoder som beskrivs i relevant litteratur: Arbetsmetoden, 

finska metoden, alla besparingar allokeras till elektricitet, alla besparingar allokeras till värme, bespa-

ringar fördelas lika mellan värme och el, primärenergikällor för värme och el. 

3.1 Energimetoden 

Energimetoden – tillfört bränsle eller koldioxidutsläpp allokeras till producerad värme och elektricitet 

baserat på de producerade produkternas energiinnehåll. Fördelen med denna metod är att den är 

mycket enkel och transparent. Nackdelen är att produkternas energiinnehåll inte skiljer mellan olika 

energiprodukter, dvs. hänsyn tas inte till deras kvalitet (elektricitet är enklare att omvandla till värme 

än omvänt). Allokeringsfaktor för koldioxid vid värmeproduktion: 

fQ = Q / (Q + E )  

3.2 Alternativproduktionsmetoden 

Alternativproduktionsmetoden, på engelska även kallad ”Efficiency Method” eller ”Benefit Sharing 

Method (BSM)”, har utvecklats av den finska fjärrvärmeföreningen. Denna metod tilldelar kvoter för 

koldioxidutsläpp och resurser till värme- och elproduktion proportionellt mot det bränsle som krävs 

för att producera samma mängd värme eller elektricitet i separata anläggningar. Vid alternativ pro-

duktion i två separata anläggningar är effektiviteten beroende av anläggningarnas respektive effek-

tivitet, ηvärme och ηel.  

fQ = (Q/ηalt_heat) / (Q/ηalt_heat + E/ηalt_elec)  
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3.3 Kraftbonusmetoden 

Kraftbonusmetoden används ofta i EU för att allokera kvoter för koldioxidutsläpp mellan värme- och 

elproduktion. I denna metod är värme huvudprodukten medan den el som genereras under processen 

anses vara en bonus. Primärenergin allokeras först till den elektricitet som produceras i kraftvärme-

verket, och dras sedan av från inmatad primärenergi. 

fQ = (EP,in – WCHP fP,elt ) /  (Qdel + Edel ) 

3.4 Exergimetoden 

I exergimetoden (fysikaliskt korrekt metod) allokeras bränsleanvändning eller utsläppskvoter för kol-

dioxid till producerad värme och elektricitet baserat på produkternas exergiinnehåll. En produkts 

exergiinnehåll är ett mått på det maximalt tillgängliga mekaniska arbete som man kan få ut av pro-

dukten. Förhållandet mellan energi och exergi kallas för kvalitetsfaktor.  

Från en termodynamisk synpunkt klassas elektricitet som genereras i ett kraftvärmeverk med exergi-

faktorn 1, så elektricitetens exergi definieras som ExE = E. Detta innebär att 100 % av elektriciteten 

kan omvandlas till en annan sorts energi. Värme kan endast till viss del omvandlas till mekaniskt ar-

bete eller någon annan energiform. Värmeexergin kan beräknas med  

ExQ = (1 – T0/T) Q 

där T0 är medeltemperaturen utomhus under uppvärmningsperioden och T är den termodynamiska 

medeltemperaturen för fjärrvärme T = (Ts – Tr) ⁄ ln (Ts/Tr) 

fQ = ExQ / (ExQ + ExE) 

3.5 200 %-metoden 

En effektivitet på 200 % antas för värmeproduktion. Detta innebär att för att producera en värmeen-

het måste 0,5 enheter bränsle användas och kvarvarande 0,5 enheter återvinns från turbinkonden-

sorn. Detta innebär att hälften av utsläppen från värmeproduktionen kan härledas till kraftgenere-

ring. Denna metod, som införts av den danska energimyndigheten, kan användas vid allokering av 

bränslekostnader för kraftvärmesystem till värmeproduktion i statistiken för energi och utsläpp.  

fQ = Q / 2 bränslein 

3.6 PAS 2050 

Metoden PAS 2050 är standard i Storbritannien och används för att beräkna växthusgasutsläpp vid 

produktionen av produkter och tjänster. När utsläpp från kraftvärmesystem allokeras till producerad 

värme och elektricitet används den specifika intensitetskoefficienten ”n” som anger de utsläpp som 

orsakas när bränslet förbränns: 

fQ = Q / (Q + n E ) 

Hur utsläppen allokeras till värme och elektricitet beror på den processpecifika kvoten mellan värme 

och elektricitet för varje kraftvärmesystem. För kraftvärmesystem som använder pannor (kol, trä, 

fasta bränslen) är koefficienten n = 2,5, medan för turbinbaserade kraftvärmesystem (naturgas, de-

ponigas) är n = 2,0. 
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3.7 Dresden-metoden 

Dresden-metoden baseras på en utvärdering av exergi. I kraftverk används all primärenergi för att 

generera elektricitet. I kraftvärmeverk används däremot en del av primärenergin för att producera 

värmeenergi. Dresden-metoden beskriver hur en utvärdering av den elektricitetsförlust som orsakas 

av värmeutvinning (kondensering av vattenånga) kan utföras för kraftvärmeverk med ΔE = Q ηc νp , 

där ηc är Carnots verkningsgrad och νp är processkvaliteten. 

fQ = ΔE / E 

Allokeringsfaktorer för kraftvärmesystem med en årlig värmebelastning på 27 GWh och ett högsta värmebe-

hov på 14 MW 

4 Slutsatser 

LowTEMP:s projektpartner utvärderade allokeringsmetoderna med hjälp av multikriterieanalys. 

 Dessa partners har pekat ut exergimetoden (Carnot) som den bästa tillgängliga metoden (över 450 

poäng) för allokering av kvoter för koldioxidutsläpp bland de metoder som har övervägts. Två andra 

metoder: PAS 2050 och 200 % är möjliga alternativ då de fick liknande resultat, nästan 400 poäng.  

 Den lämpligaste metoden från en termodynamisk synpunkt – exergimetoden – tar mer hänsyn till 

energikvalitet och anger en övre fysisk gräns för koldioxidutsläpp som kan tilldelas till värme som en 

biprodukt. Det finns en variant på exergimetoden – Dresden-metoden – men den kräver mer tillgäng-

liga data och mer utförliga beräkningar.  

 Alternativproduktionsmetoden och kraftbonusmetoden anses som minst användbara av pro-

jektets partners. 


