
Beräkning av växthusgasutsläpp



Utbildningspaket för LowTEMP – ÖVERSIKT

2

Inledning

Energiförsörjning & lågtempererad fjärrvärme

Fjärrvärme i Östersjöområdet

Energistrategier och pilotprojekt

Metodik för utveckling av energistrategier

Pilotenergistrategier – mål och förutsättningar 

Pilotenergistrategier – exempel

Pilotåtgärder

Beräkning av växthusgasutsläpp

Ekonomiska aspekter

Beräkning av livscykelkostnader

Lönsamhet och finansieringsbehov

Värmeavtal och tariffer

Tekniska aspekter

Fjärrvärmenät

Kraftvärme

Storskalig solvärme 

Spillvärme

Storskaliga värmepumpar 

Power2Heat och Power2X 

Islagring av solvärme och saltlager

Värmepumpar

Distributionssystem

Tappvarmvatten

Ventilationssystem

Inspiration

Goda exempel 1

Goda exempel 2

Affärsmodeller och alternativ finansiering 

Livscykelanalys

Introduktion till klimatmål



De metoder som används för att allokera kvoter för 
koldioxidutsläpp är viktiga verktyg för energipolicyer
och har utvecklats som stöd vid planeringen av 
energisystem samt vid beslutsfattande och 
utveckling av policyer på statlig, lokal och industriell 
nivå. 

Kraftvärmeproduktion producerar elektrisk energi 
och värme men värme kan produceras från fossila 
bränslen eller elektricitet med effektivitet på mer än 
95%

elektrisk energi produceras från fossila 
bränslen/värme med effektivitet upp till 45%

Hur många utsläppskvoter ska vi allokera till energi-
och värmeproduktion

Motivering

Figur 1: Utsläpp från det största brunkolsdrivna kraftverket i Belchatów (PL)
Källa: M. Dzierzgowski, IMP PAN



Kraftvärme – fördel

Källa: UNESCAP, 2000
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Förbränningen av fossila bränslen resulterar i utsläpp av växthusgaser,
inklusive främst koldioxid, metan, dikväveoxid och annat. Utsläppen av
dessa gaser omvandlas till CO2e genom att multiplicera mängden
växthusgas med deras globala uppvärmningspotential (GWP).

GWP beräknas för att återspegla hur länge gas kvarstår i genomsnitt i
atmosfären och hur starkt den absorberar energi, dvs det hänvisar till
det totala bidraget till den globala uppvärmningen som härrör från
utsläpp av en enhet av den gasen relativt en enhet av referensen gas -
CO2.

Exempel:

• GWP CO2 är lika med (per definition) 1

• Metan (CH4) : 28–36

• Kvävedioxid (N2O) : 265–298.

Utsläppskällor och deras globala uppvärmningspotential
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Det finns två huvudsakliga metoder för att beräkna 
utsläpp av växthusgaser från stationära förbränningskällor:

• Direkt mätning

• Analys av bränsletillförsel

Direkt mätning av koldioxidutsläpp kan utföras med hjälp av
ett system för kontinuerlig emissionsmätning.

Beräkningen av koldioxidutsläpp med hjälp av
bränsleanalysmetoden innebär att man bestämmer ett
kolinnehåll i förbränt bränsle;

En utsläppsfaktor definieras som det genomsnittliga
utsläppet för en viss växthusgas från en given källa, i relation
till funktionell enhet (typiskt förbränningsmängderna eller
förbrukad kWh el, etc.).

Metoder för att beräkna utsläpp av växthusgas 



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

Utsläpp av växthusgas = bränsle * EF1 (1)

Utsläpp av växthusgas = mängd CO2, CH4 eller N2O som släpps ut, bränsle = massa eller volume av det bränsle som används, 
EF1 = utsläppsfaktor för CO2, CH4 or N2O per mass eller volymenhet

Utsläpp av växthusgas = bränsle * HHV* EF2 (2)

EPA Greenhouse Gas Inventory Guidance, Direct Emissions from Stationary Combustion Sources, 2016; 
HHV = bränslets värmeinnehåll (högre värmevärde) i energienheter per massa eller volym bränsle

EF2 = CO2, CH4, or N2O utsläppsfaktor per energienhet.

Utsläpp av växthusgas = bränsle * CC * 44/12 (3)

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

Utsläpp av växthusgaser från olika bränslen



Figur 3 Källa: Jenny Bengtsson, SBH, Malmö

Primärenergi (PE)

är energi som tas från förnybara eller icke förnybara källor som 
inte har genomgått någon 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 
distributionskedjan (dvs. utvinning, transport och förberedelse av 
bränslet som används). 

Primärenergifaktor (PEF) 

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 värmeenergi.

Primärenergi * Systemeffektivitet = konsumentenergi

Primärenergifaktor = Primärenergi/konsumentenergi

Primärenergi och primärenergifaktor



QF,i – tillfört bränsle (slutlig energi) till värmeverk och
kraftvärmeverk inom det betraktade systemet inom den 
avgränsade perioden (vanligtvis ett år) - uppmätt vid 
leveranstillfället; 

WCHP – produktionen av elektricitet i kraftvärmeverket i det 
valda systemet;

QC,j – värmeenergiförbrukning mätt på primärsidan av
kundens transformatorstationer inom den avgränsade
perioden (vanligtvis ett år);

QCHP,ext – värmetillförsel till det betraktade systemet från
externa kraftvärmeverk

fP,F,i – primärenergi/resursfaktor för bränsle (slutlig
energitillförsel); 

fP,elt – primärenergi/resursfaktor för elektricitet.

Primärenergifaktor fP,DH i fjärrvärmesystem

Figur 4. Modell över fjärrvärmenät. Källa: A. Wallisch, [1] 



Kdh – koldioxidutsläppsfaktor för värme tillförd byggnaden i kg CO2/MWh,

QF(i) – nettoenergiinnehållet i bränsle "i" som tillförts till anläggningen där det slutligen omvandlas till 
värme {MWh] (användning av lägre värmevärde),

KF,tot(i) – koldioxidutsläppsfaktor för bränsle "i" i kg CO2/MWhfuel,

Wchp(i) – nettoproducerad elektricitet i kraftvärmeverk från bränsle "i" (producerad elektricitet minus 
extra elektricitetsanvändning),

KF, chp(i) – total utsläppsfaktor (växthusgaser) för elektricitet producerad i kraftvärmeverk i kg CO2/MWh,

ηel,(i) – defaultvärde för elverkningsgrad i en konventionell kraftvärmeanlägging sätts till 40%,

QC(j) – värme tillförd byggnaden "j" vid systemgränsen.

Koldioxidutsläpp från ett fjärrvärmesystem



Allokeringen av kvoter koldioxidutsläpp till energi från 
kraftvärmesystem krävs nödvändig speciellt när den 
producerade värmen och elen förbrukas av olika 
kunder och när man behöver jämföra med andra sätt 
att leverera värme. 

I kraftvärmeverk där värme och elektricitet genereras 
samtidigt är det svårt/omstritt hur man exakt fördelar 
primärenergin, utsläppen eller driftskostnaderna till 
de producerade produkterna, det vill säga värme 
respektive elektricitet. 

Allokeringen av koldioxidutsläpp till elektricitet
och värme producerad av kraftvärmeverk

Figur 5. 50 kW kraftvärmeverk; Källa: A.Cenian, IMP PAN 



Följande metoder (mest populära inom EU) 
utvärderades i LowTEMP-projektet

Energimetoden,

Alternativproduktionsmetoden,

Kraftbonusmetoden,

Exergimetoden,

200% metoden,

Pas 2050,

Dresden-metoden.

Metoder för allokering av koldioxidutsläpp

Andra metoder är

Finska metoden

Arbetsmetoden

Alla besparingar tilldelas el

Alla besparingar tilldelas värme

50% -50% fördelning av besparingar mellan värme och el

Primärt energiinnehåll i värme och el. 
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Producerad värme och kraft

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 ) 

Energimetoden
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CO2 utsläpp 
allokerad till Q

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

CO2 utsläpp 
allokerad till Q

fE = 1 - fQ

Producerad värme och kraft

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 
produktion i två separata anläggningar är 
effektiviteten beroende av anläggningarnas 
respektive effektivitet, ηheat and ηelec .

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

Alternativproduktionsmetoden
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Bonus = WCHP fP,elt
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Producerad värme och kraft

Bonus

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 kraftvärmeverket, och dras sedan av från 
inmatad primärenergi.

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

Kraftbonusmetoden



I Exergimetoden (fysikaliskt korrekt metod) allokeras bränsleanvändning eller utsläppskvoter för 
koldioxid 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 produkten. 
Förhållandet mellan energi och exergi kallas för kvalitetsfaktor. 

Från en termodynamisk synpunkt klassas elektricitet som genereras i ett kraftvärmeverk med 
exergifaktorn 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 arbete 
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 me-
deltemperaturen för fjärrvärme

T = (Ts – Tr) ⁄ ln (Ts/Tr)

fQ = ExQ / (ExQ + ExE)

Exergimetoden
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Producerad värme och kraft

200% metoden –en effektivitet på 200 % antas för 
värmeproduktion. Detta innebär att för att producera en 
värmeenhet måste 0,5 enheter bränsle användas och 
kvarvarande 0,5 enheter återvinns från 
turbinkondensorn. Detta innebär att hälften av 
utsläppen från värmeproduktionen kan härledas till 
kraftgenerering.

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 Fuelin

200% metoden
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fQ = Q / (Q + n E )     

CO2 utsläpp 
allokerad till Q

fE = 1 - fQ

Producerad värme och kraft

PAS 2050 metod 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, deponigas) är n = 2,0.

2050 metoden
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fQ = ΔE / E
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Producerad värme och kraft

Dresden-metoden baseras på en utvärdering av exergi. I
kraftverk används all primärenergi för att framställa
elektricitet. I kraftvärmeverk används däremot en del av
primärenergin för att framställa 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 process-
kvaliteten.

fQ = ΔE / E

Dresden-metoden



Allokeringsfaktorer för kraftvärmesystem med en årlig värmebelastning på 27 GWh och ett högsta värme-
behov på 14 MW

Källa: Tereshchenko and Nord, 2015 

Allokeringsfaktorer för koldioxidutsläpp från
kraftvärmesystem



Känsligheten beror på system 

Allokeringsmetodernas känslighet

Figur 7. Sensitivity of CO2 allocation methods; source: T.Tereshenko et al.[2] 



Multikriterieanalys
• Metodens enkelhet, 
• Tillämpningsområde, 
• Erkänd och bevisad metod
• Lämplig för allokering av 

koldioxidutsläpp,
• Termodynamisk rimlighet, 
• Inkludering av

kraftvärmeeffektivitet, 
• Exergi
• Tillgänglighet av data
• Känslighet. 

LowTEMP:s projektpartners utvärderade allokerings-
metoderna för koldioxidutsläpp med hjälp av
multikriterieanalys och nio kriterier tillhörande fyra grupper:

popularitet (metodens enkelhet, tillämpningsområde och
erkänd och bevisad metod), termodynamiska aspekter
(lämplig för allokering av koldioxidutsläpp,
termodynamisk rimlighet, inkludering av
kraftvärmeeffektivitet, exergi), tillgänglighet av data och
känslighet.

Kriterierna och senare metoder har utvärderats av 7
partners i LowTEMP-projektet: AGFW, ZEBAU, BTU, RTU,
IMP PAN, Thermopolis och HEM från 5 Östersjöländer
(Tyskland, Finland, Lettland, Polen och Sverige).

Lågtempererad fjärrvärme - utvärdering av
allokeringsmetoder för koldioxidutsläpp



Lågtempererad fjärrvärme - utvärdering av
allokeringsmetoder för koldioxidutsläpp



Lågtempererad fjärrvärme - utvärdering av
allokeringsmetoder för koldioxidutsläpp



Projektets partners har pekat ut exergimetoden (Carnot) som den mesta 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 
tillgängliga data och mer utförliga beräkningar. 

Alternativproduktionsmetoden och kraftbonusmetoden anses som minst användbara av 
projektets partners.

Projektet LowTEMPs rekommendationer
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https://www.epa.gov/ghgemissions/


Referenser

[1] Wallisch A; van Stralen C; Hellmers C; Piel E; Ernst H; Spadoni L; Blechingberg M; Wirgentius N, ECOHEATCOOL, Work package 3, Guidelines for 
assessing, the efficiency of district heating and district cooling systems, 2006 https://www.osti.gov/etdeweb/biblio/20758197

[2] Tereshenko T, Nord N, Uncertainty of the allocation factors of heat and electricity production of combined cycle power plant, Applied Thermal 
Engineering 2015; 76:410-422. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2014.11.019

[3] IPCC, Climate Change 2007: Synthesis Report, Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge. (2007). See 
also https://www.leg.mn.gov/docs/2015/other/150681/PFEISref_2/Solomon%20et%20al.%202007.pdf

[4] EPA, Greenhouse Gas Emissions, https://www.epa.gov/ghgemissions/
[5] WRI/WBCSD, Allocation of GHG Emissions from a Combined Heat and Power (CHP) Plant Guide to calculation worksheets (September 2006) v1.0 

A WRI/WBCSD GHG Protocol Initiative calculation tool; https://indiaghgp.org/sites/default/files/CHP_guidance_v1.0_4.pdf
[6] Harmelink M, Bosselaar L, Assessment of CO2 emissions of electricity and heat used at industrial plants, ECEEE, Industrial Summer Study, June 4, 

2014  https://www.eceee.org/library/conference_proceedings/eceee_Industrial_Summer_Study/2014/3-matching-policies-and-drivers-policies-and-
directives-to-drive-industrial-efficiency/assessment-of-co2-emissions-of-electricity-and-heat-used-at-industrial-plants/

[7] Olsson L, Wetterlund E, Söderström M, Assessing the climate impact of district heating systems with combined heat and power production and 
industrial excess heat; Resources, Conservation and Recycling, 2015; 86:31-39. DOI:10.1016/j.resconrec.2015.01.006

[8] Esser A, Sensfuss F, Evaluation of primary energy factor calculation options for electricity, Final Report, Multiple Framework Service Contract
ENER/C3/2013-484. https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/final_report_pef_eed.pdf

[9] Rosen MA, Allocating carbon dioxide emissions from cogeneration systems: descriptions of selected output-based methods, Journal of Cleaner 
Production 2008; 16:171-177. DOI : 10.1016/j.jclepro.2006.08.025

[10] Dittmann A, Sander T, Robbi S, Allocation of CO2-Emissions to Power and Heat from CHP-Plants, Technische Universität Dresden, Dresden. 
https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/iet/gewv/ressourcen/dateien/veroefftlg/alloc_co2?lang=en

https://www.osti.gov/etdeweb/biblio/20758197
https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2014.11.019
https://www.leg.mn.gov/docs/2015/other/150681/PFEISref_2/Solomon%20et%20al.%202007.pdf
https://www.epa.gov/ghgemissions/
https://indiaghgp.org/sites/default/files/CHP_guidance_v1.0_4.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.01.006
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/final_report_pef_eed.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2006.08.025
https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/iet/gewv/ressourcen/dateien/veroefftlg/alloc_co2?lang=en


28

Författare

IMP PAN

14 Fiszera St
80-231 Gdańsk

Poland

E-mail: cenian@imp.gda.pl

Tel: +48 58 5225 276
www.imp.gda.pl

Prof. Adam Cenian
Jarosław Losiński

http://www.imp.gda.pl/


29

Översättning och anpassning

Sustainable Business Hub
Nordenskiöldsgatan 24
211 59 Malmö
Sweden

E-mail: communication@sbhub.se

www.sbhub.se
www.lowtemp.eu

http://www.sbhub.se/
http://www.lowtemp.eu/

