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Sammanfattning
Växthusgasutsläpp (koldioxid, metan och lustgas) har beräknats för nordisk1 elproduktion.
Beräkningarna har genomförts på tre olika sätt;
1. Elproduktion och -distribution med hänsyn tagen till bruttoimport/-export.
2. Elproduktion och -distribution med hänsyn tagen till nettoimport/-export
3. Endast elproduktion utan hänsyn till distribution eller import och export
Ingen hänsyn är tagen till handel med produktionsspecifik el2 eftersom det inte godkänns i
hållbarhetskriterierna för biodrivemedel. Beräkningarna har gjorts både med och utan
uppströmsemissioner för bränslehantering3. I Figur 1 sammanfattas resultaten med
uppströmsemisisoner inkluderad för de tre olika alternativen redovisad per MJ el (alltså en
faktor 3,6 lägre än kWh).
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Figur 1. Emissioner av växthusgaser (koldioxid, metan och lustgas) per MJ el, Tre olika systemgränsera
används där alternativ 1 är bruttoavräkning av export och import, alternativ 2 är nettoavräkning av
import och export och alternativ 3 är produktionsmixen för Nordisk elmix.

Med norden/nordisk menas i hela rapporten Norden exklusive Island.
Handel med produktionsspecifik el innebär handel med elens attribut (miljövärden) och har inget att göra
med den fysiska elen.
3 För vindkraft, vattenkraft och kärnkraft ingår byggnation av kraftanläggningen och underhåll mm i
uppströmsemissioner eftersom dessa står för en betydande del av de totala utsläppen.
1
2

1
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1. Elproduktion och -distribution med hänsyn tagen till
bruttoimport/-export
Med bruttoimport/-export menas att emissioner som från importländer adderas till den
nordiska elmixens emissioner även då norden nettoexporterar el till ett land. Alla
emissioner räknas vilket kan sägas vara det alternativ som är mest likt verkligheten (se
avsnitt 2.2.2). Medelvärdet för emissionsfaktorn under perioden 2005-2009 uppgår till
131,2 g CO2eq/kWh använd el. Resultaten framgår i Tabell 1 nedan.
De stora variationerna mellan de olika åren kan till stor del förklaras av variationer i
vattenkraftens produktionskapacitet. Mindre el från vattenkraft i kombination med en stor
efterfrågan medför ökad import av mer koldioxidintensiv el samt en ökad andel el från
kondenskraftverk med höga emissioner.
Tabell 1.

Växthusgasutsläpp från nordisk elproduktion och -distribution med hänsyn tagen till
brutto/-import och -export, medelvärde mellan år 2005-2009.

Medelvärde
2005-2009
131,2

2005

Varav växthusgasutsläpp (g/kWh),
uppströmsemissioner

15,1

13,3

16,9

Varav växthusgasutsläpp (g/kWh),
förbränningsemissioner

116,1

90,7

143,4 121,0 102,6 123,0

Växthusgasutsläpp (g/kWh), totalt

2006

2007

2008

2009

104,1 160,3 136,1 116,4 139,3
15,1

13,8

16,3

2. Elproduktion och -distribution med hänsyn tagen till
nettoimport/-export
Om hänsyn tas till nettoimport/-export innebär det att den nordiska elmixen krediteras för
sluppna emissioner i exportländerna. Ett enkelt sätt att förstå varför denna metod innebär
en bonus för nordisk elmix är att tänka sig att en kilowattimme tysk el räknas på samma
sätt som en kilowattimme nordisk el. Medelvärdet för emissionsfaktorn under perioden
2005-2009 uppgår till 125,5 g CO2eq/kWh använd el. Resultaten framgår av Tabell 2 nedan.
Tabell 2.

Växthusgasutsläpp från nordisk elproduktion och -distribution med hänsyn tagen till
netto/-import och -export, medelvärde mellan år 2005-2009

Växthusgasutsläpp (g/kWh), totalt

Medelvärde
2005-2009
125,5

2005

2006

2007

2008

101,0 153,0 132,7 110,5 130,5

Varav; Växthusgasutsläpp (g/kWh),
uppströmsemissioner

13,9

12,3

15,5

Varav; Växthusgasutsläpp (g/kWh),
förbränningsemissioner

111,6

88,7

137,5 118,4 97,6

2

2009

14,2

12,9

14,8
115,7
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3. Elproduktion utan hänsyn tagen till distribution eller import
och export.
Detta fall innebär att enbart produktionsmixens emissioner beräknas och att korrigering
inte görs för import och export. Medelvärdet för emissionsfaktorn under perioden 20052009 uppgår till 125,5 g CO2eq/kWh använd el. Resultaten framgår i Tabell 3 nedan.
Tabell 3.

Växthusgasutsläpp från nordisk elproduktion utan hänsyn tagen distribution och till import
och export, medelvärde mellan år 2005 och 2009

Medelvärde
2005-2009
Växthusgasutsläpp (g/kWh), totalt

2005 2006

2007

2008 2009

105,1

83,8

134,0 112,3

92,1

103,3

Varav; Växthusgasutsläpp (g/kWh),
uppströmsemissioner

12,3

10,8

14,3

12,6

11,3

12,6

Varav; Växthusgasutsläpp (g/kWh),
förbränningsemissioner

92,8

73,0

119,7

99,7

80,9

90,7

3
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1 Syfte
Syftet med uppdraget är att beräkna växthusgasutsläpp för nordisk elenergi ur ett
användarperspektiv, dock ej med hänsyn tagen till handel med produktionsspecifik el4.
Beräknad emissionsfaktor för nordisk elenergi kommer att användas vid beräkningar av
växthusgasemissioner från produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen.
Energimyndigheten kommer använda dessa beräkningar i syfte att kontrollera att flytande
biodrivmedel som produceras för den svenska marknaden uppfyller hållbarhetskriterierna5
för biodrivmedel. Den beräknade emissionsfaktorn för el kommer i vissa fall att innebära
att emissioner från elanvändning utgör en obetydlig del av resultatet i beräkningen av
hållbarhetskriterierna medan för vissa produktionskedjor kommer den att vara en stor källa
till växthusgasutsläpp, exempelvis för biogas från avfall eller rest som distribueras i
rörledning.

2 Metod och förutsättningar
De växthusgaser och GWP1006-faktorer som används vid beräkningarna är de som finns i
Förnybarhetsdirektivet (2009/28/EC), dvs. 1 för koldioxid, 23 för metan och 296 för
lustgas.
Emissionsberäkningar redovisas både med och utan livscykelperspektiv (alltså med och
utan uppströmsemissioner7). De emissionsfaktorer som rör uppströmsemissioner är i första
hand hämtade från Miljöfaktaboken 20118 (Gode m.fl., 2011) och de som rör förbränningsemissioner kommer dels från Miljöfaktaboken 2011, dels från Naturvårdsverkets nationella
emissionsfaktorer och dels från IVL-rapporten ”Uppdatering av klimatrelaterade
emissionsfaktorer”9 (Paulrud & Fridell, 2008). Det bör påpekas att emissionsfaktorerna i
Miljöfaktaboken 2011 är generella10 och gäller för svenska förhållanden.
Alternativproduktionsmetoden har tillämpats vid allokering mellan el och värme i kraftvärmedrift. Insatt bränsle fördelas mellan producerad el och värme utifrån hur mycket
bränsle som hade använts vid separat el och värmeproduktion (se formel i Bilaga K).
Bränslen som har låga elverkningsgrader i separat elproduktion får därmed bära en större
andel av det insatta bränslet vid elproduktion i kraftvärmedrift. Detta i motsats till energiAtt köpa och sälja produktionsspecifik el innebär handel med elens attribut (miljövärden). Denna handel har
inget att göra med handeln med den fysiska elen. Köp av produktionsspecifik el godkänns inte i
Hållbarhetskriterierna för flytande biobränslen och biodrivmedel.
5 Kravet är i första steget att minst 35 % reduktion av växthusgaser ska uppnås jämfört med det fossila
alternativet
6 Global Warming Potential. I rapporten har vi utgått från GWP100, alltså den relativa klimatpåverkan för
olika växthusgaser jämfört med koldioxid sett i ett 100-årsperspektiv.
7 Uppströms i bränslekedjan sett från el- eller värmeproduktionsanläggningen
8 Gode J, Martinsson F, Hagberg L, Öman A, Höglund J, Palm D. Miljöfaktaboken 2011 – Uppskattade
emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och transporter. Värmeforsk rapport 1183. 2011.
9 Paulrud & Fridell (2008)
10 Emissionsfaktorerna är inte för en specifik teknik utan är baserade på medelvärden från många olika typer
av anläggningar
4
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allokering där låg elverkningsgrad innebär mindre andel bränsle. Jämfört med att använda
energiallokering kommer totalt sett elenergin att belastas med mer insatt bränsle då
alternativproduktionmetoden används. Alternativproduktionsmetoden används i bland
annat Miljöstyrningsrådets produktspecifika regler (PCR) vid framtagande av
miljövarudeklarationer, EPD11, för el och värme. Den benämns där som ”Alternative
Generation Method”. Det är vidare den metod som el- och fjärrvärmebranschen
gemensamt beslutat att använda vid miljövärdering av el och fjärrvärme i
bokföringsperspektiv (se nästa stycke).

2.1 Systemgränser
Så långt det är möjligt används liknande systemgränser vid beräkningar av nordisk elmix
som i Energimyndighetens föreskrifter om hållbarhetskriterier12. Beräkningarna är gjorda ur
ett bokföringsperspektiv vilket bland annat innebär att summan av alla enskilda utsläpp
under ett år är lika med de totala utsläppen.
Med Norden menas i denna rapport Norden exklusive Island. Växthusgasutsläppen beräknas för nettoanvänd el i norden. Distributionen av el till kunderna samt export och import
av el ingår därmed i beräkningarna. Vad gäller import och export av el till och från Norden
har bruttoavräkning skett. Det innebär att för all importerad el adderas de nordiska
emissionerna med respektive importlands nationella emissionsfaktor på producerad el. För
el som exporterats från Norden exporteras emissioner till respektive exportland i enlighet
med den beräknade nordisk emissionsfaktorn för produktionsmixen. Det innebär att nettoexport av el över året ändå kan rendera i nettoimport av växthusgaser, exempelvis i det fall
där emissionsfaktorn för importerad el är betydligt högre än den nordiska, se Figur 2.

EPD = Environment Product Declaration
Metan- och lustgasemissioner ingår. I förslaget för hållbarhetskriterier för fasta biobränslen förslås dessa
inte ingå.
11
12
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Figur 2. Systemgränser för hur import och export av emissioner sker i beräkningarna.

2.1.1 Avfalls- och restbränslen
Emissioner som delvis kan anses belasta andra aktörer än energisektorn har i rapporten
fullt ut belastats aktören som har det fysiska utsläppet. Exempel på sådana emissioner är
förbränning av tallbeckolja, masugnsgas, LD-gas och avfallsbränslen. . Dessa är exempel på
avfalls- och restbränslen och systemgränserna för beräkningen börjar då dessa samlas upp.
Vid förbränning efter uppsamlingen belastas den som förbränner restprodukten till 100 %
för alla emissioner som uppstår. Denna metod har använts efter beslut från Energimyndigheten och följer den vägledning som Energimyndigheten tagit fram för beräkning av
växthusgaser för biodrivmedel och flytande biobränslen13. Det bör dock poängteras att
vägledningen beaktar biogena avfalls- och restbränslen medan restprodukter till elproduktion till stor del är av fossilt ursprung. Skillnaden mellan olika sätt att allokera förbränningsemissionerna blir långt mer avgörande för fossila avfalls- och restprodukter.
I princip är det även denna princip som Naturvårdsverket och IPCC använder för den
nationella utsläppsstatistiken.

Vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Version 1.0,
ER 2011:14.
13
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2.2 Statistiskt underlag
2.2.1 Elproduktionsdata
Elproduktionsdata har i hämtats från två olika källor, dels från NORDEL14:s årliga
statistik15 (NORDEL uppgick 2009 i den europeiska organisationen ENTSO-E16 ), och
dels från den europiska statistikorganet Eurostat17. I NORDEL, tabell S518, finns
produktionen uppdelad på olika produktionsslag. Den totala produktionen från respektive
produktionsslag är i princip identisk mellan Eurostat och NORDEL:s statistik. Norge har
dock endast rapporterat bruttoproduktionen i NORDEL:s statistik vilket gör att NORDEL
redovisar något högre värden än Eurostat.
I NORDEL:s statistik finns inga uppgifter om vilka bränslen som använts i den bränslebaserade elproduktionen. För att få en uppdelning på bränslen som använts för bränslebaseradelproduktion (exklusive kärnkraft) med ett visst produktionsslag19 har Eurostats
statistik använts. Den totala elproduktionen för respektive uppdelning har sedan jämförts
mot NORDEL för att mängden elenergi från respektive produktionsslag ska överensstämma mellan NORDEL och Eurostat (se Bilaga A och Bilaga B).
I samband med denna jämförelse upptäcktes att bränslen som enligt NORDEL använts till
kondensproduktion i Danmark år 2008 och 2007, redovisats som bränslen till kraftvärme i
Eurostats statistik. Eftersom kraftvärmeverken i Danmark oftast optimeras för eldrift kyler
de ibland bort värmen för att öka elproduktionen då efterfrågan på fjärrvärme saknas
(Vattenfall EPD, 2008). Bränslen som används i kraftvärmeverk då kraftvärmeverken körs i
kondensdrift bör redovisas som bränslen till kondensproduktion. Det är alltså möjligt att
Eurostat korrekt redovisat att bränslen använts i kraftvärmeverk men inte i vilken typ av
drift de har körts. En korrigering av statistiken från Eurostat gjordes genom att fördela om
bränslen (främst kol och naturgas) till kondensproduktion från kraftvärmeproduktion så att
lika mycket elproduktion från respektive produktionsslag uppnås i Eurostat och NORDEL
statistik.
År 2008 och 2007 har NORDEL redovisat 11,7 respektive 14 TWh kondenselproduktion i
Danmark. 2006 och 2005 finns ingen produktion redovisad alls, se Tabell 4. Däremot finns
en fotnot i NORDEL:s årliga statistik, tabell S5, om att kondensproducerad el kan vara
inbakad i el från kraftvärmen under dessa år. Den fördelning som finns mellan elproduktion i kondensdrift och elproduktion i kraftvärme år 2008 och 2007 har använts för att
omfördela elproduktionen med motsvarande fördelning 2006 och 2005.

De nordiska systemoperatörernas samarbetsorganisation vilken 2009 uppgick i den europeiska
organisationen ENTSO-E
15 https://www.entsoe.eu/resources/publications/former-associations/nordel/annual-statistics/
16 European Network of Transmission System Operators for Electricity
17 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
18 Tabell S11 år 2005
19 Kondensproduktion, kraftvärme eller kraftvärme i industrin
14
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Tabell 4. Dansk bränslebaserad elproduktion GWh, exklusive kärnkraft. Källa: NORDEL:s årliga statistik.

Produktionsslag\År

2008

2007

2006

2005

Elproduktion i kondensdrift

11 718

14 001

0

0

El från kraftvärme i
fjärrvärmenät

14 034

13 752

35 433

25 886

El från kraftvärme i
industrin

1 879

2 011

1 762

1 829

I praktiken innebär korrigeringarna att elproduktionen med naturgas och kol i Danmark får
bära större andel av emissionerna än vad den gjort då statiken använts rakt av.
År 2009 uppgick NORDEL i ENTSO-E. ENTSO-E har tyvärr inte redovisat någon
elproduktionsstatistik. Istället har data för år 2009 enbart hämtats från Eurostat.
2.2.2 Data för export och import av el
Information om export och import av el från och till Norden, exklusive Island, har hämtats
från NORDEL:s årliga statistik tabell S18, se exempel för år 2008 i Bilaga J. År 2009 finns
denna sammanställning ej tillgänglig. Ur ENSTO:s databas20 har istället varje enskilt lands
elutbyte hämtats var för sig och sedan sammanställts till ett totalt nordiskt elutbyte med
andra länder.
Respektive lands emissionsfaktor för elproduktion har beräknats med hjälp av elproduktionsstatistik från Eurostat.
2.2.3 Data för distributionsförluster, pumpkraft och slutanvänd
el
Data från Eurostat har jämförts med NORDEL:s och vi konstaterar att de i princip är
jämförbara. För perioden 2005 till 2008 har NORDEL:s statistik använts och för 2009 har
Eurostats statistik använts. Pumpkraft och tillfällig elanvändning till elpannor, ”Occasional
power to electric boilers” har adderats till netto-elanvändningen för att summan av nettoproduktionen och förlusterna ska bli lika med nettoanvändningen av el.
2.2.4 Data för verkningsgrader
Verkningsgrader för den bränslebaserade elproduktionen behövs för att beräkna tillfört
bränsle till respektive produktionsslag. Data har hämtats från ett tillägg till kraftvärmedirektivet21 som behandlar harmoniserade referensvärden för separat el- och värmeproduktion (se Bilaga I). Medelverkningsgraden för elproduktion från respektive bränsle
https://www.entsoe.eu/resources/data-portal/exchange/
Rådets direktiv 2004/8/EG av den 11 februari 2004
om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre
marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG.
20
21
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har approximerats. Ett medelvärde av verkningsgraden för anläggningar yngre än 2006 och
verkningsgraden för anläggningar äldre än 1996, har använts för att approximera en
ungefärlig ålder på produktionsanläggningarna i Norden. Exempelvis var den största delen
av de danska kraftverken år 2009 äldre än 25 år (se Bilaga I). En korrigering med 0,1
procentenheter per 1 °C som medeltemperaturen understiger 15 °C har gjorts i enlighet
med direktivet. För Sveriges del innebär det en korrigering med +1,1 procentenheter
jämfört med referensverkningsgraderna i direktivet. Enligt SMHI var medeltemperaturen,
2005-2009, i Sverige +4,4 °C (se Bilaga I).
2.2.5 Bränsleindelning
Indelningen av olika bränslen skiljer sig mellan Eurostat, Miljöfaktaboken 2011 och den
vedertagna bränsleindelning enligt SCB och Energimyndigheten. I Bilaga C redovisas hur
bränslen i Eurostat har översatts till SCB/Energimyndighetens indelning. Definitionerna på
olika bränslen enligt Eurostat har kontrollerats22 och sedan har bränslen grupperats enligt
den uppdelning som SCB använder.
2.2.6 Uppströmsemissioner
Generella emissionsfaktorer för emissioner som uppstår från vaggan fram till användning i
kraftverken har hämtats från Miljöfaktaboken 2011. Approximationer har gjorts för vissa
bränslen där bränslet, enligt uppdelning i SCB och energimyndighetens statistik, saknas i
Miljöfaktaboken 2011. Ett så likt bränsle som möjligt har då ersatt det tänkta. I Bilaga E
redovisas vilka emissionsfaktorer som använts. Nedan visas både vilken översättning som
har gjorts mellan SCB:s bränsleindelning och den som Miljöfaktaboken använder samt
vilka approximationer som gjorts;
 Eldningsolja. Eldningsolja 1-6 har antagits ha samma emissioner som
eldningsolja1 (EO1). Vid energiallokering av miljöpåverkan i raffinaderier blir det
ingen större skillnad mellan slutprodukterna (eldningsoljorna).
 Förädlade trädbränslen. Förädlade trädbränslen har antagits ha samma
emissionsfaktorer som för pellets från våta råvaror i Miljöfaktaboken 2011. Den
största delen av förädlade trädbränslen enligt Svensk Fjärrvärmes statistik23 består
av pellets, drygt 70 %. Approximationen bör därför vara rimlig. SCB gör dock
ingen sådan uppdelning mellan olika förädlade trädbränslen.
 Trädbränslen exklusive förädlade trädbränslen. Denna post antas till största
delen bestå av GROT24 varför Miljöfaktabokens emissionsfaktor för GROT
används för allt trädbränsle som inte är förädlat. Uppströmsemissioner mellan olika
oförädlade trädbränslen såsom stamvedsflis, bark och spån skiljer sig marginellt åt i
Miljöfaktaboken 2011.

Exempel på Eurostat-definitioner av oljebränslen finns här
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/tsdtr100_esms_an3.pdf
23 Svensk Fjärrvärmes statistik 2008, www.svenskfjarrvarme.se/Statistik--Pris/Fjarrvarme/Energitillforsel/
24 Grenar och toppar
22
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 Stenkol. Uppströmsemissioner är hämtade från en miljövarudeklaration25 av el och
värme från dansk kraftvärme som Vattenfall genomfört. Studien ingår i Miljöfaktaboken 2011 men uppdelning av uppströms- och förbränningsemissioner finns inte
med där.
 Fotogen. Samma värde som flygfotogen i Miljöfaktaboken 2011 har antagits.
 Dieselbränsle. Har approximerats som eldningsolja 1eftersom dessa två har
liknande egenskaper. Utsläpp av växthusgaser vid produktionen av fossila
drivmedel skiljer sig inte nämnvärt åt då energiallokering på de framställda
produkterna i raffinaderiet (Miljöfaktaboken 2011).
 Stadsgas och koksgas. Stadsgas har approximerats som naturgas. Stadgas består
precis som naturgas mest av metan men stadsgas är utblandad. Koksgas bör
egentligen ligga under posten masugnsgas och LD-gas eftersom detta också är en
restgas från järn-och stålindustrin medan stadsgasen inte är det. SCB-statistik har
dock gjort denna uppdelning och denna uppdelning har följts konsekvent i denna
rapport. Endast 81 GWh koksgas under 2009 vilket ger en marginell påverkan på
emissionsfaktorn för denna bränslemix.
 Masugnsgas inkl. LD-gas. Inga uppströmsemissioner antas i enlighet med
Förnybarhetsdirektivets (2009/28/EC) definition av rest. El- och värmeproduktion
i Luleå och Oxelösund sker i direkt anslutning till industrin vilket innebär att
uppströmsemissioner blir i det närmaste 0 då produktionen i järn- och stålindustri
inte inkluderas i bränslets livscykel. För att få en fördelning av bränsleenergin från
dessa gaser har Lulekrafts fördelning av de använda gaserna under 2009 använts, då
de använder en stor del av de totalt använda restgaserna i Norden, (se Bilaga 0).
 Svartlutar, tallolja och tallbeckolja. Approximeras som eldningsolja 1på grund av
datalucka. Raffineringsprocessen ingår därmed i uppströmsemissionerna. Detta ger
en konservativ approximation jämfört med verkligheten då dessa bränslen räknas
som en restprodukt enligt Energimyndighetens vägledning26. Enligt vägledningen
ingår endast emissioner från transporter och lagring efter uppsamlingen.
 Propan och butan. Approximeras som naturgas.
 Sopor (enligt SCB:s nomenklatur). Sopor antas till 100 % bestå av hushållsavfall.
Uppströmsemissioner mellan olika avfallsfraktioner skiljer sig år marginellt
eftersom det endast är uppsamling och eventuell eftersortering som ingår i
livscykelanalyserna.

Vattenfall 2008, EPD
till regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Version 1.0
ER 2011:14.
25

26 Vägledning
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 Annat bränsle. Fördelningen av annat bränsle anges i tabell 11 B, se Bilaga C, och
ligger till underlag för att räkna ut en medelemissionsfaktor för annat bränsle.
Största delen består av biobränslen. Approximationer har gjorts för vissa bränslen
2.2.7 Förbränningsemissioner
De flesta emissionsfaktorer för förbränning kommer från naturvårdverkets nationella
värden som används vid den nationella utsläppsrapporteringen27. Dessa har dock
kompletterats med föreslagna uppdaterade värden från en IVL-rapport som skrivits åt
Energimyndigheten, ”Uppdatering av klimatrelaterade emissionsfaktorer”28. Vilka av de
använda emissionsfaktorerna som kommer från den senare källan återfinns i kommentarerna i Bilaga F. De approximationer och antaganden som gjorts listas nedan;
 Stenkol. För stenkol används emissionsfaktorer från den miljövarudeklaration
av el och värme från dansk kraftvärme gjord av Vattenfall som ingår i
Miljöfaktaboken 2011. Observera att separata förbränningsemissioner från
denna studie inte går att utläsa i Miljöfaktaboken 2011.
 Förädlade trädbränslen. Liksom för uppströms emissioner används
emissionsfaktorn för pellets från Miljöfaktaboken 2011
 Masugnsgas inkl. LD-gas. Ett medelvärde på emissionsfaktorn är beräknad
utefter Lulekrafts bränslemix av masugnsgas och LD-gas. (se Bilaga 0)
Eftersom emissionsfaktorn för koldioxid skiljer sig kraftigt åt mellan gaserna är
det viktigt att det blir en representativ blandning av gaser. Lulekraft använder
en stor del av alla restgaser från järn- och stålindustrin i Sverige och Norden.
 Sopor. Emissionsfaktorn är hämtad från Miljöfaktaboken 2011 och dess värde
för svenskt genomsnittligt hushållsavfall. Denna ligger högre än Naturvårdsverkets emissionsfaktor. Miljöfaktaboken 2011 är baserad på senare data vad
gäller plockanalyser av avfallsbränslets innehåll anses denna data vara mer
representativ.

27
28

Naturvårdverket NIR Appendix 20 (2009-12-14).
Paulrud & Fridell, 2008
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3 Resultat – nordisk elmix 2005-2009
3.1 Emissioner av växthusgaser
I Figur 3 visas resultatet av beräkningarna av växthusgaser för det nordiska elsystemet,
exklusive Island. Resultatet redovisas för tre olika val av systemgränser; Alternativproduktionsmetoden har använts för att allokera emissioner mellan el och värme i
kraftvärmeverk i samtliga fall.
1. Elproduktion och distribution med hänsyn tagen till bruttoimport/-export29.
Alternativ 1 är det som bäst representerar de verkliga emissioner som kan härröras
från elanvändningen i Norden och är också det alternativ som ger de högsta
emissionerna. Den genomsnittliga emissionsfaktorn för åren 2005-2009 uppgår till
131,2 gram CO2eq per kWh (36,5 gram CO2eq per MJ), se Figur 3 och Figur 4.
År 2006 har högst emissionsfaktor, 160 gram CO2eq/kWh el, följt av år 2009 med
knappt 140 gram. Båda åren har hög nettoimport av el, se Figur 5.
2. Elproduktion och distribution med hänsyn tagen till nettoimport/-export
Alternativ 2 ger en genomsnittlig emissionsfaktor på 125,5 gram CO2eq per kWh
(35,9 gram CO2eq per MJ), se Figur 3 och Figur 4.
3. Endast elproduktion utan hänsyn till distribution eller import och export
Alternativ 3 ger en genomsnittlig emissionsfaktor på 105,1 gram CO2eq per
kWh(29,2 gram CO2eq per MJ), se Figur 3 och Figur 4.

29

I avsnitt 2.2.2 beskrivs metoden

12

Emissionsfaktor för nordisk elproduktionsmix
PM För Energimyndigheten

IVL rapport B2118

g CO2e/kWh
160
140
120
100
80
60
40
20

0
2005

2006

2007

2008

1.CO2-eq/kWh el, bruttoavräkning
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3.CO2-eq/kWh el , produktionsmix

2009

Figur 3. Emissioner av växthusgaser (koldioxid, metan och lustgas) per kWh el, Tre olika systemgränsera
används där alternativ 1 är bruttoavräkning av export och import, alternativ 2 är nettoavräkning av
import och export och alternativ 3 är produktionsmixen för Nordisk elmix.
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Figur 4. Samma resultat som Figur 3 redovisad i gram per MJ
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4 Diskussion
Emissionerna varierar kraftigt mellan olika år för samtliga av de tre beräkningsalternativen.
Exempelvis är ökningen mellan 2005 och 2006 över 50 %. Orsaker till den kraftiga
variationen är flera. Så kallade torrår med liten elproduktion från vattenkraft påverkar
resultatet. År 2006 har betydligt lägre andel vattenkraft jämfört med andra år, ca 50 %
jämfört med 55 % i medeltal. År 2006 var även en stor andel av elproduktionen (10 %)
baserad på kondensproduktion.
Den högre emissionsfaktorn för både 2006 och 2009 kan också förklaras av en hög
nettoimport av el generellt., se Figur 5. I Bilaga J visas hur stor import och export var från
olika länder.
Solar
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300
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8
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0
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CO2-eq/kWhel,
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-4
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13.3

-0.9
50

Gas turbines,
chemical
sources, others
- Condensing
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3.0

16.9

150

Wind power

90.7

143.4

121.0
Nuclear power

102.6-1.5

123.0

2008

2009

0
2005

2006

2007

Figur 5. Fördelningen av import till Norden uppdelat på de respektive importländerna.

Finansoron under 2009 dämpade troligen importbehovet och därmed emissioner av
växthusgaser, eftersom elanvändningen (efterfrågan) var betydligt lägre det året jämfört
med andra år, 336 TWh användes jämfört med ett medel på 369 TWh de andra åren
(Eurostat)
Medeltemperaturen påverkar möjligen emissionsfaktorn år 2009 eftersom detta år var
kallare än de övriga, se Bilaga I. Dock var 2006 ett varmare år en de övriga men var trots
det året med högst efterfrågan. Konjunkturen verkar alltså ha en större betydelse än
temperaturen.
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4.1 Antaganden som påverkar resultatet
Korrigeringen i statistiken som gjorts innebär också en stor påverkan på resultatet. Dansk
elproduktion med kol och naturgas har då fått en sämre verkningsgrad eftersom mer
används i kondensproduktion istället för i kraftvärmeverk. Det är drygt 10 TWh el som
producerats med kol och naturgas som belastas med drygt 50 % mer bränsle vid antagen
kondensproduktion istället för redovisad kraftvärmeproduktion
Valet av allokeringsmetoder har stark betydelse för resultatet. Med den valda allokeringsmetoden får elproduktionen ”bära” ungefär 45-55 % av bränslet som åtgår till el- och
värmeproduktion, beroende på bränsle. Med energimetoden kan motsvarande andel vara
ungefär 30-40 %.
Förändring av att använda så kalla bruttoavräkning av import och export istället för
nettoavräkning (se avsnitt 2.2.2) ger mellan 3 % och 7 % ökning av emissionsfaktorn, vilket
framgår i Figur 6.
Den största påverkan som bruttoavräkningen innebär är att import av el från Tyskland
räknas med i nordisk elmix även vid en nettoexport till Tyskland. Vid nettoavräkning blir
emissionsfaktorn för nordisk elmix och tysk elmix densamma.
g/kWh
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% ökning
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6%

100

5%

80
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1.CO2-eq/kWh el, bruttoavräkning
2.CO2-eq/kWh el, nettoavräkning
Ökning vid bruttoavräkning
Figur 6. Skillnaden mellan bruttoavräkning och nettoavräkning av import och export av el till och från det
nordiska elsystemet.

Elsystemet för de länder som importerar och exporterar el till Norden kan avgränsas på
olika sätt. I denna beräkning har varje land fått sin egen emissionsfaktor. Ett annan tänkbar
metod vore att exempelvis använda nordeuropeisk elmix för Nederländerna, Tyskland och
Polen eller Östeuropeisk elmix för Rysk och Estnisk elmix. Påverkan blir troligtvis
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marginell eftersom respektive land emissionsfaktor troligtvis inte skiljer sig så mycket från
Nordeuropeisk.

4.2 Jämförelse av resultatet
4.2.1 Förbränningsemissioner med hänsyn tagen till
distribution och nettoimport/-export
Enligt Svensk Energis beräkningar30 för 2005-2007 var emissionsfaktorn 60 gram CO2 per
kWh år 2005, 120 gram CO2 per kWh år 2006 och 100 gram CO2 per kWh år 2007. Detta
innefattar endast förbränningsemissionerna, med hänsyn tagen till nettoimport/-export.
Används samma antaganden som Svensk Energi, dock med metan och lustgas inräknade,
erhålls 89 gram CO2e/kWh år 2005, 138 gram CO2e/kWh år 2006 och 118 gram
CO2e/kWh år 2007. År 2006 erhålls en emissionsfaktor som är nästan 50 % högre den av
IVL beräknade medan 2006 och 2007 är ungefär 15 % respektive 18 % högre. Svensk
Energi har inte redovisat exakt hur emissionsfaktorerna för den producerade elen är
framtagna vilket innebär att bland annat vald allokeringsmetod inte framgår. Skillnaden för
2006 och 2007 skulle kunna bero på skilda allokeringsmetoder medan den betydligt större
skillnaden 2005 inte går att förklara med detta. I Svensk Energis redogörelse står på vissa
ställen att resultat gäller för produktion utan hänsyn till distribution men i resultat tabellen
finns en fotnot som kommentarerna att resultatet inkluderar distributionen.
Ökningen med 100 % av emissionsfaktorn mellan 2005 och 2006 som Svensk Energi
presenterar kan möjligen vara i mesta laget men brister i beräkningarna är svåra att påvisa
då bakgrunden är knapphändig.
Tabell 5.

Jämförelse av emissionsfaktorer för elproduktion med hänsyn tagen till nettoimport/export mellan Svensk Energi och IVL med samma systemgränser

Svensk Energi
Anpassad IVL-beräkning
Differens

2005
g/kWhel
60

2006
g/kWhel
120

2007
g/kWhel
100

89

138

118

48 %

15 %

18 %

4.2.2 Elproduktion med hänsyn tagen till distribution och
nettoimport/-export
I Fredén (201031) används ett livscykelperspektiv i beräkningen av emissionsfaktorn.
Samma emissionsfaktorer som Svensk Energi använder har använts i beräkningarna men
med ett schablontillägg på 10 % för uppströmsemissioner. Nettoavräkning av import och
export har tillämpats. Detta är samma systemgränser som används av IVL i alternativ 2, se
Vägledning angående ursprungsmärkning av el, 2008-06-26 Bilaga 2 Sida 1(3)
Underlag för beräkning av nordisk elmix för ursprungsmärkning av el år 2007
31 Analys och beräkning av emissionsfaktorer för växthusgaser. Examensarbete vid SLU, Uppsala 2010
30
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avsnitt 3. År 2005 sticker ut lika mycket som vid jämförelse mot Svensk Energi. Val av
allokeringsmetod samt huruvida distributionsförlusterna verkligen är inkluderade är orsaker
som kan göra att IVLs beräkning ger en högre emissionsfaktor.
Tabell 6.

Jämförelse av emissionsfaktorer för elproduktion och -distribution med hänsyn tagen till
emellan Fredén 2010 och IVL

2005
g/kWhel
75

2006
g/kWhel
142

2007
g/kWhel
113

2008
g/kWhel
85

2009
g/kWhel
102

IVL

101

153

133

111

131

Differens

34 %

8%

17 %

30 %

28 %

Fredén 2010
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A. Bilaga – Elproduktion NORDEL och Eurostat
Tabell 7. Nettoelproduktion32 i Norden exklusive Island. Källa: NORDEL

Produktionslag\GWh el netto

2009

2008

2007

2006

2005

Total generation

n.a

397 533

397 268

383 947

394 892

Nuclear power
Other thermal power
- Condensing power
- CHP, district heating
- CHP, industry
- Gas turbines, etc.
Hydro power
Wind power
Geothermal power

n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

83 304
78 070
20 761
36 021
20 811
478
226 008
10 151
0

86 774
86 227
29 114
35 496
20 793
824
214 573
9 694
0

86 966
96 607
18 325
56 963
20 851
468
192 460
7 914
0

91 795
72 650
6 193
46 736
19 319
402
222 228
8 219
0

Tabell 8

Nettoelproduktion i Norden exklusive Island. Statistik från Eurostat uppdelad på samma
sätt som NORDEL. Källa: Eurostat

Produktionslag\GWh el netto

2009

2008

2007

2006

2005

Total generation
368 703 397 234 396 949 383 178 394 206
Nuclear power
72 624 83 373 86 780 86 987 91 856
Other thermal power
81 498 78 656 86 568 96 597 72 368
- Condensing power
25 831 22 012 28 965 35 392 18 387
- CHP, district heating
39 909 38 459 39 469 44 303 38 171
- CHP, industry
15 390 17 691 17 647 16 413 15 434
-Gas turbines, chemical sources, others
368
494
487
489
376
Hydro power
204 049 224 967 213 872 191 659 221 757
Wind power
10 464 10 094
9 681
7 885
8 218
Solar
16
11
9
7
7

32

Norge redovisar dock bruttoelproduktion vilket kan förklara att Eurostat redovisar något lägre siffror
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B. Bilaga – Bruttoproduktion från
bränslebaserad elproduktion – Eurostat
Tabell 9.

Bruttoelproduktion, GWh, i kraftvärmeverk i fjärrvärmesystem från respektive bränsle.
Källa Eurostat.

Kraftvärme i fjärrvärmenät - bruttoelproduktion, GWh
2005

2006

2007

2008

2009

Blast Furnace Gas

381

335

342

355

252

Coke Oven Gas

51

40

38

35

11

Gas / Diesel Oil

107

71

81

70

262

Industrial Waste

83

146

87

33

51

Landfill Gas

43

46

57

102

48

LPG (Liquefied Petroleum Gases)

12

14

8

9

21

Municipal Waste (NonRenewable)

1 192

1 225

1 144

1 249

1 106

Municipal Waste (Renewable)

1 123

1 122

1 735

1 885

1 633

Natural Gas

12 481

12 427

10 951

11 737

11 818

Other Biogas

138

152

173

167

188

Other Bituminous Coal

12 818

18 472

15 573

13 622

14 250

Other Liquid Biofuels

64

240

166

105

270

Oxygen Steel Furnace Gas

82

89

75

78

53

Peat

3 252

3 449

3 561

3 239

3 387

Refinery Gas

6

6

2

0

0

Residual Fuel Oil

1 651

1 930

1 371

1 128

1 043

Sludge Gas

34

29

37

19

19

7 762

8 157

7 447

7 898

9 325

Wood, Wood Wastes and Other Solid
Wastes
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Tabell 10 Bruttoelproduktion, GWh, i industriellt mottryck från respektive bränsle. Källa Eurostat.

Kraftvärme i industrin – bruttoelproduktion, GWh
2005

2006

2007

2008

2009

Blast Furnace Gas

34

34

263

632

87

Coke Oven Gas

3

2

17

49

20

Gas / Diesel Oil

12

7

9

14

7

Industrial Waste

53

45

38

48

17

Landfill Gas

27

21

19

17

15

Municipal Waste (NonRenewable)

467

494

459

516

494

Municipal Waste (Renewable)

682

721

677

760

710

Natural Gas

3 671

3 466

3 543

3 410

2 849

Other Biogas

69

72

67

68

81

Other Bituminous Coal

117

53

29

29

32

Other Liquid Biofuels

1

2

1

1

2

Other Oil Products

1

26

9

0

0

Peat

463

601

632

581

419

Refinery Gas

157

173

179

137

147

Residual Fuel Oil

987

1 069

828

676

514

Sludge Gas

43

34

41

41

38

Wood, Wood Wastes and Other Solid Wastes

9 116

10 130

11 457

11 306

10 191
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Tabell 11. Bruttoelproduktion, GWh, i kondenskraftverk från respektive bränsle. Källa Eurostat.

Kondensproduktion (inkl. industriell kondenselproduktion) – bruttoelproduktion, GWh
2005

2006

2007

2008

2009

Blast Furnace Gas

943

861

626

606

358

Coal Tar

4

4

8

8

17

Coke Oven Gas

40

38

24

42

52

Gas / Diesel Oil

78

62

103

128

126

Kerosene Type Jet Fuel

1

0

0

1

1

Industrial Waste

7

5

11

10

9

Landfill gas

2

2

2

1

1

Municipal Waste (NonRenewable)

34

32

44

57

53

Municipal Waste (Renewable)

58

61

82

93

64

Natural Gas

4 839

6 878

4 687

4 231

7 638

Other Bituminous Coal

9 706

23
273

18
860

12
849

15
070

Other Kerosene

2

3

4

2

4

Peat

1 288

3 047

3 561

1 996

1 295

Refinery Gas

4

4

2

0

7

Residual Fuel Oil

256

428

270

292

308

Sludge Gas

1

1

1

0

0

Wood, Wood Wastes and Other Solid Wastes

1 393

1 865

1 351

1 910

1 036
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C. Bilaga – Bränsleindelning enligt SCB:s
statistik
Tabell 12. Indelning av bränslen från Eurostat till SCB.

Bränsleindex

Antaget
Bränsleindex

Eurostat

SCB/Energimyndigheten/
Naturvårdsverket

1

Blast Furnace Gas

eldningsolja nr 1

2

Coke Oven Gas

eldningsolja nr 2

3

Gas / Diesel Oil

eldningsolja nr 2 och 3

4

Industrial Waste

eldningsolja nr 3-5

5

Landfill Gas

eldningsolja nr 4

6

LPG (Liquefied Petroleum
Gases)

17,13

eldningsolja nr 5 och
däröver

7

Municipal Waste
(NonRenewable)

11

stenkol

8

Municipal Waste
(Renewable)

15

torv och torvbriketter

9

Natural Gas

10

Other Biogas

11

Other Bituminous Coal

12

Other Liquid Biofuels

13

förädlade trädbränslen
19

trädbränslen exklusive
förädlade trädbränslen
fotogen

Other Oil Products

3

dieselbränsle

9

naturgas

14

Oxygen Steel Furnace Gas

5,10,18

deponi- och rötgas

15

Peat

16

stadsgas och koksugnsgas

16

Refinery Gas

1,2,14

masugnsgas inkl. LD-gas

17

Residual Fuel Oil

12

svartlutar, tall- och
beckolja

18

Sludge Gas

6

propan och butan

7,8

Hushållsavfall

4

Verksamhetsavfall

19

Wood, Wood Wastes and
Other Solid Wastes
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D. Bilaga – Uppströmsemissionsfaktorer
Tabell 13. Valda emissionsfaktorer för uppströmsemissioner. Källa: Miljöfaktaboken 2011.

Uppströmsemissioner
Bränsle

g CO2eq/MJ
bränsle

Antaget
bränsle

Kommentar och Referens

eldningsolja nr 1

5,9

eldningsolja
nr 1

Miljöfaktaboken 2011 (ref från Öman m.fl. 2010,
Svenskt genomsnitt)

eldningsolja
nr 1

Miljöfaktaboken 2011 (ref från Öman m.fl. 2010,
Svenskt genomsnitt), Antar samma som eldningsolja
1. Raffinaderiets miljöpåverkan för olika fraktioner
skiljer sig inte nämnvärt vid energiallokering och ger
därför ingen större utslag på uppströmsemissionerna

eldningsolja
nr 1

Miljöfaktaboken 2011 (ref från Öman m.fl. 2010,
Svenskt genomsnitt), Antar samma som eldningsolja
1. Raffinaderiets miljöpåverkan för olika fraktioner
skiljer sig inte nämnvärt vid energiallokering och ger
därför inget större utslag på uppströmsemissionerna

eldningsolja
nr 1

Miljöfaktaboken 2011 (ref från Öman m.fl. 2010,
Svenskt genomsnitt), Antar samma som eldningsolja
1. Raffinaderiets miljöpåverkan för olika fraktioner
skiljer sig inte nämnvärt vid energiallokering och ger
därför inget större utslag på uppströmsemissionerna

eldningsolja
nr 1

Miljöfaktaboken 2011 (ref från Öman m.fl. 2010,
Svenskt genomsnitt), Antar samma som eldningsolja
1. Raffinaderiets miljöpåverkan för olika fraktioner
skiljer sig inte nämnvärt vid energiallokering och ger
därför inget större utslag på uppströmsemissionerna

5,9

eldningsolja
nr 1

Miljöfaktaboken 2011 (ref från Öman m.fl. 2010,
Svenskt genomsnitt), Antar samma som eldningsolja
1. Raffinaderiets miljöpåverkan för olika fraktioner
skiljer sig inte nämnvärt vid energiallokering och ger
därför ingen större utslag på uppströmsemissionerna

6,7

stenkol

Vattenfalls EPD 2007 för Dansk kolkraftvärme

11,1

torv

Miljöfaktaboken 2011

Pellets

Miljöfaktaboken 2011 (ref från Hagberg m.fl),Svensk
genomsnitt m pellets från våta råvaror och nordisk
elmix som elanvändning.

eldningsolja nr 2

eldningsolja nr 2 och
3

eldningsolja nr 3-5

eldningsolja nr 4

eldningsolja nr 5 och
däröver
stenkol
torv och
torvbriketter

förädlade
trädbränslen

5,9

5,9

5,9

5,9

3,6
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trädbränslen
exklusive förädlade
trädbränslen

1,9

GROT

Miljöfaktaboken 2011 (ref från Lindholm m.fl 2010).
Antar GROT med 50 km transport och flisning vid
skogsbilsväg

fotogen

5,9

Flygfotogen

Miljöfaktaboken 2011 (ref från Öman m.fl 2010).
Antar samma som flygfotogen

dieselbränsle

5,9

Eldningsolja
nr 1

Miljöfaktaboken 2011 (ref från Öman m.fl 2010,
Svenskt genomsnitt), Antar samma som eldningsolja
1. Raffenaderiets miljöpåverkan för olika fraktioner
skiljer sig inte nämmnvärt vid energiallokering och ger
ingen större utslag på uppströmsemissionerna

naturgas

11,1

naturgas
(Västeuropa)

Miljöfaktaboken 2011 (ref från Bousted 2005).
Västeuropeisk naturgas

deponi- och rötgas

3,1

Biogas från
avloppsrenin
gsslam

Miljöfaktaboken 2011 (ref från Palm och Ek) . Antar
samma som biogas från avloppsreningsslam
(inkluderar visst metanläckage)

stadsgas och
koksugnsgas

11,1

naturgas
(Västeuropa)

Miljöfaktaboken 2011 (ref från Bousted 2005).
Approximerad som Västeuropeisk naturgas

masugnsgas inkl. LDgas

0

se
kommentar

Antar att förbränning sker i direkt anslutning till
industrin vilket innebär att uppströmsemissioner blir i
det närmaste 0 om produktionen i järn- och
stålindustri inte inkluderas i LCA

svartlutar, tallolja
och tallbeckolja

5,9

eldningsolja
nr 1

Miljöfaktaboken 2011 (ref från Öman m.fl 2010),
Approximerad som eldningsolja 1.

propan och butan

11,1

naturgas
(Västeuropa)

Miljöfaktaboken 2011 (ref från Bousted 2005).
Approximerad som Västeuropeisk naturgas

sopor

1,0

Hushållsavfal
l (Svensk
genomsnitt
ej
utsortering
av matavfall)

Miljöfaktaboken 2011 (Svensk Genomsnittligt
hushållsavfall utan utsortering av matavfall, ref från
Palm)

annat bränsle

4,3

-

Se fördelning och antaganden i Error! Reference
source not found. Error! Reference source not found.
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E. Bilaga – Emissionsfaktorer för uppströmsemissioner från icke bränslebaserad
elproduktion inkl. kärnkraft
Tabell 14

Indirekta emissioner från icke bränslebaserad elproduktion inkl. kärnkraft: Källa
Miljöfaktaboken 2011

Indirekta emissioner från icke bränslebaserad elproduktion inkl. kärnkraft.
Bränsle

g CO2eq/MJ
Kommentar
nettoproducerad
el

Vattenkraft

1,3

Miljöfaktaboken
2011

Vindkraft

3,7

Miljöfaktaboken
2011

Kärnkraft

1,0

Miljöfaktaboken
2011
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F. Bilaga – Emissionsfaktorer förbränning
Tabell 15. Valda emissionsfaktorer för förbränningsemissioner vid bränslebaserad elproduktion.

Förbränningsemissioner
g CO2-eq/MJ
bränsle

Antaget
bränsle

Kommentar

eldningsolja nr 1

74,5

eldningsolja nr
1

Referens: CO2: Naturvårdverket NIR
Appendix 20 (2009-12-14), CH4 och N20
Palrud&Fridell (2008), Uppdatering av
klimatrelaterade emissioner Tabell 5 och 8

eldningsolja nr 2

76,4

eldningsolja nr
2-5

Referens: CO2: Naturvårdverket NIR
Appendix 20 (2009-12-14), CH4 och N20
Paulrud & Fridell (2008), Uppdatering av
klimatrelaterade emissioner Tabell 5 och 8

eldningsolja nr 2 och
3

76,4

eldningsolja nr
2-5

Referens: CO2: Naturvårdverket NIR
Appendix 20 (2009-12-14), CH4 och N20
Paulrud & Fridell (2008), Uppdatering av
klimatrelaterade emissioner Tabell 5 och 8

eldningsolja nr 3-5

76,4

eldningsolja nr
2-5

Referens: CO2: Naturvårdverket NIR
Appendix 20 (2009-12-14), CH4 och N20
Paulrud & Fridell (2008), Uppdatering av
klimatrelaterade emissioner Tabell 5 och 8

eldningsolja nr 4

76,4

eldningsolja nr
2-5

Referens: CO2: Naturvårdverket NIR
Appendix 20 (2009-12-14), CH4 och N20
Paulrud & Fridell (2008), Uppdatering av
klimatrelaterade emissioner Tabell 5 och 8

eldningsolja nr 5 och
däröver

76,4

eldningsolja nr
2-5

Referens: CO2: Naturvårdverket NIR
Appendix 20 (2009-12-14), CH4 och N20
Paulrud & Fridell (2008), Uppdatering av
klimatrelaterade emissioner Tabell 5 och 8

stenkol

100,3

stenkol

Miljöfaktaboken 2011 (Vattenfall EPD)
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torv och
torvbriketter

106,9

torv

Referens: CO2: och CH4: Paulrud & Fridell
(2008), Uppdatering av klimatrelaterade
emissioner Tabell 2 och 5, N20
Naturvårdverket NIR Appendix 20 (200912-14)

förädlade
trädbränslen

1,6

pellets

Pellets från våta råvaror: Referens,
Miljöfaktaboken 2011 (Hagberg m.fl. 2009
ref. Fortum och Öresundskraft)

trädbränslen
exklusive förädlade
trädbränslen

2,01

GROT

Referens: N20: Naturvårdverket NIR
Appendix 20 (2009-12-14), CH4 Paulrud &
Fridell (2008), Uppdatering av
klimatrelaterade emissioner Tabell 5

fotogen

73,6

fotogen

Referens: CO2: Naturvårdverket NIR
Appendix 20 (2009-12-14), CH4 och N20
Paulrud & Fridell (2008), Uppdatering av
klimatrelaterade emissioner Tabell 5 och
11

dieselbränsle

74,5

Eldningsolja 1
och dieselolja

Eldningsolja 1 och dieselolja, Referens:
CO2: Naturvårdverket NIR Appendix 20
(2009-12-14), CH4 och N20 Paulrud &
Fridell (2008), Uppdatering av
klimatrelaterade emissioner Tabell 5 och 8

naturgas

56,9

Naturgas

Referens: CO2, CH4 och N20 Paulrud &
Fridell (2008), Uppdatering av
klimatrelaterade emissioner Tabell 2, 5 och
8

deponi- och rötgas

0,05

deponi- och
rötgas

Referens: CO2=0, CH4 och N20 Paulrud &
Fridell (2008), Uppdatering av
klimatrelaterade emissioner Tabell 5 och 8

stadsgas och
koksugnsgas

52,1

stadsgas och
koksugnsgas

Referens: CO2: Naturvårdverket NIR
Appendix 20 (2009-12-14), CH4 och N20
Paulrud & Fridell (2008), Uppdatering av
klimatrelaterade emissioner Tabell 5 och
12
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masugnsgas inkl. LDgas

292,4

Beräknat som
50 %
Masugnsgas
och 50 % LD gas

Beräknat som 50 % Masugnsgas och 50 %
LD gas, Referens: CO2: Naturvårdverket
NIR Appendix 20 (2009-12-14), CH4 och
N20 Paulrud & Fridell (2008), Uppdatering
av klimatrelaterade emissioner Tabell 5
och 13

svartlutar, tall- och
beckolja

0,22

Tallolja

Referens: CO2=0, CH4 och N20 Paulrud &
Fridell (2008), Uppdatering av
klimatrelaterade emissioner Tabell 2, 5 och
8

propan och butan

65,2

propan och
butan

Referens: CO2: Naturvårdverket NIR
Appendix 20 (2009-12-14), CH4 och N20
Paulrud & Fridell (2008), Uppdatering av
klimatrelaterade emissioner Tabell 5 och 8

sopor

37,0

Hushållsavfall
(Svensk
genomsnitt ej
utsortering av
matavfall)

Miljöfaktaboken 2011 (Svensk
Genomsnittligt hushållsavfall utan
utsortering av matavfall, Palm)

annat bränsle

19,8

Se fördelning i Bilaga Error! Reference
Se fördelning
source not found.. Största delen består av
och antaganden
biobränslen. Övrigt ospecificerat antas ha
nedan
samma emissionsfaktor som eldningsolja
1, det samma för Plastavfall, Däck och
gummi Farlig avfall. Bioolja antas ha
samma emissionsfaktor som tallolja,
resterande biobränslen antas ha samma
emissionsfaktor som oförädlade
trädbränslen.
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G. Bilaga – Lulekrafts användning av
masugnsgas och LD-gas 2009
Tabell 16. Referens Per Söderberg på Lulekraft, 2011-08-31. Mer info finns även här33

Gas

TWh

%

Masugnsgas

1,2

78,4 %

LD gas

0,26

17,1 %

Koksgas

0,067

4,4 %

33

http://www.lulekraft.se/index.php?pageid=1&subpageid=11
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H. Bilaga – Ålder på kraftverk i Danmark

Figur 7. Ålder på kraftverken i Danmark. Källa: Danskenergi 2011
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I. Bilaga – Indata till verkningsgrader

Figur 8. EU-referensverkningsgrader från KOMMISSIONENS BESLUT av den 21 december 2006 om
fastställande av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el och
värme genom tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG
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De approximerade medelverkningsgraderna för respektive bränsle korrigerade för en
medeltemperatur på 4 °C i Sverige.

Brunkol
Stenkol
Eldningsolja 2-5
Eldningsolja 1
Naturgas
Torv
Bioenergi (trädbränslen,
ex GROT)
Bioenergi(sekundära)
Restbränslen(ex PTP)
Hushållsavfall

Alternativ
elverkningsgrad

Alternativ
värmeverkningsgrad

0,41
0,43
0,43
0,43
0,52
0,39
0,30

0,88
0,88
0,89
0,89
0,90
0,86
0,86

0,30
0,24
0,24

0,86
0,80
0,80

Figur 9. Årsmedeltemperaturen mellan 2005 och 2009 var 4,4 °C. Mätningarna kommer från 37 stationer
spridda över landet. Källa: SMHI.
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J. Bilaga – Export och import

Figur 10. Export- och importflöden av el till och från Norden år 2008. Källa: NORDELs årliga statistik,
tabell S20
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15

Netherlan
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Poland
5

Estonia
0
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Russia

-5
-10
-15

-20
Figur 11. Sammanställning av export och import från alla utbytesländer. 2005 till 2008 har hämtats från
Nordels årliga statistik medan 2009 kommer från ENTSO-E.
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K. Bilaga – Alternativproduktionsmetoden
Alternativproduktionsmetoden tar hänsyn till det faktum att det hade krävts ett högre
bränslebehov om elen och värmen hade producerats i separata anläggningar istället för
gemensamt i kraftvärmeanläggningen. El och värme som producerad i kraftvärme får dela
på den besparing som görs i kraftvärmeverket. Fördelningen görs procentuellt efter hur
mycket bränslen den separata produktionen kräver jämfört med den totala. Enligt denna
metod gynnas både elen och värmen från samproduktion. Vid beräkning av
alternativproduktionsmetoden kan de alternativa verkningsgraderna, för separat el- och
värmeproduktion, hämtas från beslutet34 som togs fram vid implementeringen av
kraftvärmedirektivet (2004/8/EG). Den andel av emissionerna/primärenergin som
allokeras på värmen beräknas med följande formel:
Formel 1. Allokeringsfaktorn för alternativproduktionsmetoden
Qh ,tot

i 

E h ,i
Etot,i



 Q ,i
Qh ,net

 Q ,i



Wchp,net

 W ,i

där
βi = allokeringsfaktor för bränsle i, dvs. den andel av emissionerna som ska allokeras på
värmen. Faktorn är individuell för varje bränsle som används i kraftvärmeverket. Detta har
inte varit fallet i tidigare allokeringsmetoder
Eh,i = bränsle allokerats till värmeproduktion från bränsle i
Etot,i = total primärenergiåtgång bränsle i
Qh,tot=är den genererade fjärrvärmen ut från kraftvärmeanläggningen
Wchp,net = är den brutto genererad el i kraftvärmeanläggningen i kombinerad drift minus
den interna användningen av el vid kraftvärmeanläggningen
ηH,i = alternativ värmeverkningsgrad vid förbränning av bränsle i (verkningsgrad vid
värmeproduktion i separat anläggning)
ηW,i = alternativ elverkningsgrad vid förbränning av bränsle i (verkningsgrad vid
elproduktion i separat anläggning)

34 KOMMISSIONENS BESLUT av den 21 december 2006 om fastställande av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el
och värme genom tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG
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