
 
Nr C 577 

Mars 2021 

 

Balansering av sol- och 
vindkraft 

 

En förstudie kring utsläpp av växthusgaser 
och luftföroreningar vid användning av olika 
tekniker 

Ingrid Mawdsley och Anna Nilsson 

 På uppdrag av  Naturvårdsverket 
  



Författare: Ingrid Mawdsley och Anna Nilsson 
Medel från: Naturvårdsverket 
Rapportnummer C 577  
ISBN 978-91-7883-256-9 
Upplaga Finns endast som PDF-fil för egen utskrift 
 
© IVL Svenska Miljöinstitutet 2021 
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm 
Tel 010-788 65 00  //  www.ivl.se 
 
Rapporten har granskats och godkänts i enlighet med IVL:s ledningssystem 

 



 
Rapport C 577  Balansering av sol- och vindkraft – En förstudie kring utsläpp av växthusgaser och 
luftföroreningar vid användning av olika tekniker 

 

3 

 Förord 
Denna rapport utgör slutleveransen av projektet ”Balansering av sol- och vindkraft - En förstudie 
kring utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar vid användning av olika tekniker” (kontrakt: 
NV-08396-20), finansierat av Naturvårdsverket. Kontaktperson för Naturvårdsverket har varit Dag 
Henning. I referensgruppen har även Filip Norlén, Tea Alopaeus och Nora Smedby från 
Naturvårdsverket ingått. Projektet har letts av Ingrid Mawdsley, och projektmedarbetare har varit 
Anna Nilsson vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Tack till Stefan Åström på IVL för råd och vägledning 
och Johanna Nilsson på IVL för granskning av rapporten.  
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Sammanfattning 
Sverige har som mål att till år 2040 ha 100 procent förnybar elproduktion. En hög grad av 
väderberoende, förnybar elproduktion, såsom solkraft och vindkraft, tillsammans med en ökad 
elanvändning kommer att ställa allt skarpare krav på elsystemets förmåga att balansera variationer 
i elproduktion och elanvändning. De tidigare studier som har gjorts kring olika 
balanseringslösningar har framför allt fokuserat på teknikernas tekniska och ekonomiska potential 
för balansering, men få studier har gjorts med fokus på luft och klimat. Den förstudie som 
presenteras i denna rapport syftar till att ge en första inblick i hur utsläpp av växthusgaser och 
luftföroreningar, med fokus på kväveoxider och partiklar, varierar beroende på vilken teknik som 
används för att balansera den variabla elproduktionen från sol- och vindkraft.  

Olika tekniker har olika tekniska förutsättningar för att bidra till balanseringen. Det handlar dels om 
vilken huvudsaklig funktion som tekniken har, till exempel om den bidrar till att flytta elanvändning 
i tid, möjliggör en mer planerbar elproduktion eller syftar till att absorbera överskottsel genom att 
till exempel använda el för att producera värme. Det handlar också om i vilket tidsperspektiv en 
teknik kan bidra till balansering. I rapporten beskrivs teknikerna för balansering översiktligt med 
avseende framför allt på de tekniska aspekter som påverkar förutsättningarna för att bidra till 
balanseringen. Även systemövergripande åtgärder såsom energi- och effekteffektivisering, 
nätutbyggnad samt minskad variabilitet hos sol- och vindkraft beskrivs. Sammantaget behandlas 
följande lösningar: vatten- och pumpvattenkraft, kraftvärmeverk, kondenskraft, gaskombikraftverk 
(CCGT), gasturbiner (OCGT), power-to-heat, batterilager, power-to-gas, nätutbyggnad, import och 
export av el, förbrukningsåtgärder såsom efterfrågeflexibilitet samt energi- och effekteffektivisering 
och slutligen minskad variabilitet hos sol- och vindkraft. 

Förstudien utgår främst ifrån befintlig litteratur inom området energiteknik och balansering, och 
därtill har de direkta, förbränningsrelaterade utsläppen av växthusgaser, kväveoxider och partiklar 
från relevanta tekniker för planerbar elproduktion beräknats. För att jämföra utsläpp från olika typer 
av förbränningsanläggningar och bränslen som kan användas för balansering har framför allt 
utsläppsvärden i BAT-slutsatser (Best Available Technology) för stora förbränningsanläggningar 
använts. Utsläpp per kilowattimme producerad el har beräknats med hjälp av antaganden om till 
exempel rökgasvolym, verkningsgrad och anläggningens produktion av el och värme. Utsläppen 
som beräknats kan snarast beskrivas som ”worst-case” och avser endast att fungera i syfte att jämföra 
olika balanserande tekniker. Verkliga utsläpp kan skilja sig åt avsevärt från de beräknade utsläppen.  

Utsläppsberäkningarna visar att av de förbränningsbaserade lösningarna har biobaserad kraftvärme 
med el- och värmeproduktion, som kan bidra med balansering under en längre period (säsong), 
relativt små förbränningsrelaterade utsläpp av kväveoxider, partiklar och växthusgaser. 
Biobaserade kraftvärmeverk med endast elproduktion ger däremot relativt höga utsläpp av 
kväveoxider och partiklar per kilowattimme producerad el.  

Kondenskraftverk och gaskombikraftverk med endast elproduktion, som framför allt bidrar med 
balansering i kortare tidsperspektiv (timmar till dygn), har större utsläpp per kilowattimme 
producerad el än kraftvärmeverk med både el- och värmeproduktion. För liknande bränslen släpper 
gaskombikraftverk ut mindre växthusgaser än kondenskraftverk men mer kväveoxider och partiklar 
per kilowattimme producerad el. Gasturbiner som bidrar till balansering i tidsperspektivet minut 
till dygn genererar växthusgasutsläpp i samma nivå som kondenskraftverk, men ger högre utsläpp 
av kväveoxider och partiklar givet liknande bränsle. Utsläpp av kväveoxider och partiklar från stora 
och nya anläggningar är generellt lägre än utsläpp från mindre och äldre anläggningar, medan 
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utsläpp av växthusgaser endast beror på bränsleslag och verkningsgrad. Förbränning av biobränslen 
ger inte upphov till några betydande växthusgaser, men dock till högre utsläpp av kväveoxider och 
partiklar än andra bränslen såsom olja eller naturgas. 

Under studien har ett antal administrativa hinder för balanseringslösningar med lägre utsläpp 
identifierats. Bland annat har identifierats att vattenkraften kan begränsas av 
miljötillståndsprocesser samt EU:s nya taxonomi för hållbara finanser. Även den biobaserade 
kraftvärmen kan påverkas av EU:s nya taxonomi. Elpannor och värmepumpar påverkas även av 
energiskatt och elcertifikatkostnad. För olika typer av energilager kan in- och utmatningstariffer 
samt regler kring ägandeskap påverka möjligheterna för bidrag till balanseringen. För elöverföring 
påverkar bland annat intäktsramsreglering och långa tillståndsprocesser. När det kommer till 
förbrukningsåtgärder har det hittills varit ett stort fokus på styrmedel för energieffektivisering och 
nuvarande nättariffer, och utformningen på energiskatten främjar inte till exempel efterfråge-
flexibiliet. 

I rapporten diskuteras bland annat att förbränningsbaserade balanseringslösningar som producerar 
både el och värme enligt den här studien resulterar i betydligt lägre utsläpp än motsvarande 
lösningar som endast producerar el. Den energibaserade allokeringsmetod som har använts ger, till 
skillnad från en metod som tar hänsyn till energiformernas kvalitet, elproduktion en fördel eftersom 
en mindre andel av utsläppen allokeras till elen, trots att el har en högre energikvalitet än värme. 
Det innebär att valet av allokeringsmetod påverkar resultatet.  

Utsläpp från förbränningsbaserade balanseringslösningar kan undvikas genom att andra lösningar, 
som inte genererar direkta utsläpp, används. För balansering inom en timme till mellan dygn kan 
förbränningsbaserade lösningar ersättas av eller kompletteras med energilagring, 
efterfrågeflexibilitet, vattenkraft och utrikeshandel med el. Vattenkraft och utrikeshandel med el kan 
tillsammans med kraftvärme också bidra i säsongsperspektivet. Många av de alternativa 
lösningarna som inte baseras på förbränning innebär dock att elanvändningen antingen förflyttas i 
tiden eller att överskottsel absorberas snarare än att el produceras vid effektunderskott, vilket gör 
att alternativen begränsas ytterligare. Mycket pekar på att även förbränningsbaserade 
balanseringslösningar kommer att behövas i framtiden.  

Biobaserad kraftvärme i kombination med värmelager, elpannor och värmepumpar har potential att 
bidra till balansering mellan timmar till säsong med relativt små utsläpp av både luftföroreningar 
och växthusgaser. Genom att till exempel lagra energi som värme i fjärrvärmesystemen kan 
kraftvärmens flexibilitet att balansera elsystemet öka. Även om förbränningsbaserade lösningar 
kommer behövas i framtiden kan behovet minska med hjälp av sådana förflyttande strategier. För 
att det ska bli möjligt kan man behöva se över en del av de regleringar som utgör hinder för liknande 
alternativa balanseringslösningar. 
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Summary 
Sweden’s goal for 2040 is to have 100 % renewable electricity production. A high degree of weather 
dependent, renewable electricity production, such as solar power and wind power, together with an 
increased electricity production, will put higher demands on the electricity system’s ability to 
balance variations in electricity production and electricity consumption. Previous studies on 
different balancing technologies have mostly focused on the technical and economic potential for 
balancing, however few studies focus on air quality and climate impact. The pre-study presented in 
this report aims to provide an initial understanding of how emissions of greenhouse gases and air 
pollutants, focusing on nitrogen oxides and particulate matter, vary depending on the technology 
used to balance the variable electricity production from solar and wind power. 

Different technologies have different prerequisites to contribute to balancing. It depends on the 
primary purpose of the technology, for example if it is used for load shifting, if it contributes to more 
plannable electricity production or if it absorbs excess electricity by for example using electricity to 
produce heat. It also depends on the time perspective during which the technology can contribute 
to balancing. The balancing technologies are described in short in the report, primarily considering 
the technical aspects that affect the prerequisites to contribute to balancing. Cross-cutting measures, 
such as energy efficiency, grid expansion and reduced variability from solar and wind power are 
also described. Altogether, the following technologies are considered: hydropower and pumped-
storage hydropower, heat and power plants, thermal power, combined-cycle power plants (CCGT), 
gas turbines (OCGT), power-to-heat, battery storage, power-to-gas, grid expansion, import and 
export of electricity, consumption measures such as demand response and energy efficiency, as well 
as reduced variability from solar and wind power.  

The pre-study is primarily based on available literature on energy technology and balancing, and in 
addition the directly emitted combustion-related emissions of greenhouse gases, nitrogen oxides and 
particulate matter from relevant technologies have been calculated. In order to compare emissions 
from different types of combustion plants and fuels that may be used for balancing, associated 
emission limit values from the BAT conclusions (Best Available Technology) for large combustion 
plants have been used. Emissions per kilowatt-hour produced electricity have been calculated using 
assumptions on for example flue gas volume, plant efficiency and the plant’s production of 
electricity and heat. Calculated emissions may be closest described as worst-case emissions and are 
only intended to be used to compare different balancing technologies. Real emissions may be 
substantially different from the calculated ones.  

The emission calculations show that of the combustion-related technologies, biofuel-based combined 
heat and power has the potential to contribute to balancing in the seasonal time perspective emitting 
relatively little combustion-related nitrogen oxides, particulate matter and greenhouse gases. 
However, biofuel-based power production without heat production generates relatively high 
emissions of nitrogen oxides and particulate matter per kilowatt-hour produced electricity.  

Thermal power plants and combined-cycle power plants with only electricity production, that 
primarily contribute to balancing in the shorter time perspective (hour to days) have higher 
emissions per kilowatt-hour produced electricity than combined heat- and power plants. For similar 
fuels, combined-cycle power plants emit less greenhouse gases that thermal power plants, however 
more nitrogen oxides and particulate matter per kilowatt-hour produced electricity. Gas turbines 
that contributes to balancing in the time perspective of minutes to days, generate greenhouse gases 
at the same level as thermal power plants, however emissions of nitrogen oxides and particulate 
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matter are higher given similar fuel. Emissions of nitrogen oxides and particulate matter from large 
and new plants are in general lower than emissions from smaller and older plants, whereas 
greenhouse gas emissions only depend on fuel type and plant efficiency. Biofuel combustion do not 
give rise to any significant greenhouse gas emissions, however emissions of nitrogen oxides and 
particulate matter are higher than from other fuels, such as oil or natural gas. 

In the study, a number of administrative barriers to balancing technologies associated with lower 
emissions have been identified. Among others, it is identified that hydropower may be limited by 
environmental permit processes and the new EU sustainable finance taxonomy. Also, biofuel-based 
power production may be affected by the new EU sustainable finance taxonomy. Electric boilers and 
heat pumps are also affected by the energy tax and costs related to the electricity certificate system. 
For different types of energy storage, feed-in and network tariffs as well as regulations regarding 
ownership may affect the possibilities to contribute to balancing. The regulations regarding the 
revenue framework and long permit processes affect electricity distribution. In regard to 
consumption measures, focus has so far been on policies for energy efficiency and the current 
network tariffs and the structure of the energy tax do not promote for example demand response. 

In the report it is discussed that the results indicate that combustion-based balancing technologies 
that produce both electricity and heat result in significantly lower emissions than corresponding 
technologies that only produce electricity. The energy-based allocation method that is used gives, 
contrary to a method that considers the quality of the energy, electricity production an advantage 
over heat production since a smaller part of the emissions are allocated to the electricity even though 
electricity has a higher energy quality than heat. This means that the choice of allocation method 
affects the results.  

Emissions from combustion-based balancing technologies may be avoided by using other 
technologies that do not result in direct emissions. For balancing within the hour to between days, 
combustion-based technologies may be replaced by or complemented by energy storage, demand 
response, hydropower and import and export of electricity. Hydropower and import and export of 
electricity may, together with combined heat and electricity, also contribute in the seasonal time 
perspective. However, many of the alternative technologies that are not based on combustion 
transfer electricity consumption in time or absorb excess electricity rather than produce electricity at 
peak load, which means that the combustion-based balancing technologies will be needed also in the 
future. 

Biofuel-based cogeneration of heat and power in combination with heat storage, electric boilers and 
heat pumps have the potential to contribute to balancing between hours up to seasons while 
generating relatively small emissions of both air pollutants and greenhouse gases. The heat and 
power plants’ flexibility to balance the electricity system can be increased by for example storing 
energy as heat in the district heating system. Even though combustion-based technologies are likely 
to be needed also in the future, the need may be reduced by such strategies that transfer energy in 
time. In order to make this possible, a review of some of the regulations that constitute barriers to 
similar balancing technologies may be needed. 
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Introduktion 
Sverige har som mål att till år 2040 ha 100% förnybar elproduktion  [1]. I Energimyndighetens studier 
av förutsättningarna för att uppnå detta [2, 3], samt i de studier som gjorts för det framtida svenska 
elsystemet inom ramen för North European Energy Perspectives Project (NEPP) [4], belyses hur en 
hög grad av väderberoende, förnybar elproduktion såsom solkraft och vindkraft, tillsammans med 
en ökad elanvändning, kommer att ställa allt skarpare krav på elsystemets förmåga att hantera 
variationer i elproduktion och -användning. Energimyndigheten har identifierat fyra aspekter av 
elsystemet där variabel elproduktion kan ha som störst påverkan [2], och med utgångspunkt i dessa 
definieras i denna studie balanseringslösningar som de åtgärder som kan balansera sol- och 
vindkrafts påverkan på: 

1. Elnätskapacitet: distributions- och transmissionsnätens kapacitet att överföra el. 
2. Nettolasten: skillnaden mellan efterfrågan och produktionen av el när den icke-styrbara 

produktionen, sol- och vindkraft, har räknats bort.  
3. Kraftsystemstabiliteten: elsystemets motståndskraft vid ett bortfall av en större konsumtions- 

eller produktionsenhet. 
4. Effektbrist och effektöverskott: efterfrågan på el kan antingen inte mötas eller det är låg 

efterfrågan i relation till produktionen, vilket kan leda till mycket höga respektive mycket 
låga elpriser. 

Olika lösningar har olika förutsättningar att bidra till balanseringsbehoven ovan. Förutsättningarna 
för att upprätthålla kraftsystemstabilitet beror till exempel på ett kraftslags egenskaper, enskilda 
anläggningars storlek och var de är placerade i systemet [3]. Vidare kan man se på balanseringen ur 
olika tidsperspektiv, och just hur olika resurser kan bidra sett till tidsperspektivet blir avgörande för 
i vilka situationer som de kan användas [4]. Den uppdelning som används i denna studie utgår ifrån 
balansering inom timmen, mellan timmar, mellan dygn (uppemot flera veckor) samt 
säsongsbalansering. Detta är tidsperspektiv på balansering som bland annat används av NEPP i [5].  
Det är också viktigt att ha med sig att olika balanseringslösningar kan ha olika funktioner, vilket 
också belyses i denna rapport. Göransson och Johnsson introducerar i [6] exempelvis en 
funktionsbaserad indelning av olika strategier för att hantera variationer i elproduktion och 
elanvändning och delar upp balanseringslösningar i:  

a) Förflyttande strategier som syftar till att skifta när i tid som den producerade elen konsumeras;  
b) Absorberande strategier som syftar till att överskottsel absorberas av en annan sektor (till 

exempel i värmesektorn eller som bränsle) och; 
c) Kompletterande strategier som främst handlar om att elproduktionen kompletteras med annan 

styrbar elproduktion vid behov. 

Ett antal studier har gjorts för att bedöma det framtida behovet av balansering på både kort och lång 
sikt. Svenska Kraftnät gjorde i sin korttidsprognos 2018 en analys av det nordiska 
balanseringsbehovet för åren 2019–2023 [7]. Analysen visar att det framförallt är vattenkraften som 
kommer att bidra med balansering på flerdygns- och dygnsskalan (mellan timmar), medan termisk 
kraft (såsom kraftvärme), kärnkraft, handel med el och vattenkraft tillsammans bidrar för att hantera 
säsongsvariationer. Just kärnkraften och kraftvärmen bidrar naturligt med mer elproduktion under 
vinterhalvåret på grund kärnkraftens sommarrevisioner och kraftvärmens elproduktion som är nära 
kopplad till efterfrågan på värme. Handeln med el utanför det nordiska kraftsystemområdet bidrar 
kraftigt till att öka balanseringsbehovet under dygnet, vilket Svenska Kraftnät föreslår kan tolkas 
som att Norden importerar variationer från kontinenten eller säljer flexibilitet. 
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Energimyndigheten har analyserat balanseringsbehovet vid ett 100% förnybart elsystem 2040 och  
utgår ifrån tre huvudscenarier med olika stor andel vindkraft, solkraft och kraftvärme [3]. Det som 
analyserna pekar på när det kommer till balansering är att det kommer bli fler timmar då 
produktionen överstiger efterfrågan, ökade svängningar mellan enskilda timmar samt ett ökat 
balanseringsbehov framförallt på flerdygnsskalan på grund av vindkraftens variabilitet. Förutom 
ökade utmaningar för kraftsystembalanseringen, påverkas även effekttillräckligheten genom 
kraftigt försämrad statisk effektbalans (skillnaden mellan den lägsta elproduktionen och högsta 
elanvändningen) men samtidigt endast ett fåtal timmar då efterfrågan och utbud inte möts (det som 
kallas dynamisk effektbalans). För kraftsystemstabiliteten kan nya verktyg behöva utvecklas för att 
kunna hantera att sol- och vindkraft har begränsad förmåga att bidra med till exempel tröghet till 
systemet (så kallad ”svängmassa”). En högre grad av sol- och vindkraft gör att energilager, 
nationella och gränsöverskridande elnät, elanvändare, vattenkraft och kraftvärme får en allt större 
betydelse för att balansera effekterna av en hög grad av variabel elproduktion [2]. Vattenkraften har 
hittills haft en stor roll i balanseringen, både för att balansera under dygn, flerdygn och säsong, men 
bedöms inte räcka till för framtida scenarier med en hög grad av förnybar elproduktion. I de 
scenarier som Energimyndigheten analyserat kompletteras vattenkraften framförallt med import 
och export för att balansera under dygn och flerdygn, medan handeln med el tillsammans med 
termisk kraft bidrar till säsongsbalansering [3]. 

Inom ramen för energisystemprojektet NEPP har effekterna av mer variabel produktion i elsystemet 
också belysts [4]. Även NEPP belyser det framtida elsystemets behov av att kunna hantera 
variationer till följd av högre andel väderberoende elproduktion och en ökad elanvändning. NEPP 
pekar på de effektutmaningar som kan uppkomma i form av påverkan på toppeffektbehovet, 
balanseringen av elsystemet och lokal nätkapacitetsbrist. Som exempel ökar behovet av 
nettoelproduktion under en timma från 2 500 MW år 2018 till 4 400 MW år 2040. NEPP:s analys visar 
vidare att förändringar i nettolasten i framtiden kommer att vara mer slumpmässigt fördelade, både 
över dygnet och året, till följd av en ökad andel vind- och solkraft. NEPP pekar, liksom 
Energimyndigheten, på att det inte endast är elnät och inhemsk produktion som ensamt kan lösa de 
framtida effektutmaningar, utan även åtgärder i elanvändningen, såsom laststyrning och annan 
efterfrågeflexibilitet, och energilagring. När det kommer till olika åtgärder för variabilitetshantering 
är dock tidsperspektivet avgörande; olika typer av resurser kan fungera för balansering på olika 
tidshorisonter, från sekund till säsong, vilket gör att användbarheten ser olika ut för olika situationer. 
Efterfrågeresurser kopplade framförallt till uppvärmning är till exempel tillgängliga i några timmar 
och saknar den uthållighet som produktionsresurser har. 

Sammantaget pekar de tre studierna på att behovet av balansering kommer att öka och att olika 
typer av tekniker kommer att behöva användas för att möta det ökade behovet. De studier som har 
gjorts kring olika balanseringslösningar, och av vilka några presenteras ovan, har framförallt 
fokuserat på teknikernas tekniska och ekonomiska potential för balansering, men få studier har 
gjorts med fokus på luft och klimat. Balansering med elproduktion från förbränningsanläggningar 
resulterar i direkta utsläpp av växthusgaser såväl som luftföroreningar. Det är dock inte givet att 
samma tekniker som leder till mindre växthusgasutsläpp även leder till mindre utsläpp av 
luftföroreningar. Ett exempel på detta är förbränning av biobränslen som leder till mindre fossila 
koldioxidutsläpp men som istället kan leda till större utsläpp av luftföroreningar. Det är därför 
viktigt att titta på både växthusgaser och luftföroreningar för att undvika motsättningar i 
utsläppsminskningsstrategier för balansering av elsystemet.  

Den förstudie som presenteras i denna rapport syftar till att ge en första inblick i hur utsläpp av 
växthusgaser och luftföroreningar, med fokus på kväveoxider och partiklar, varierar beroende på 
vilken teknik som används för att balansera den variabla elproduktionen från sol- och vindkraft.  
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Genomförande 
Denna förstudie har genomförts dels i form av en litteraturstudie, dels genom beräkningar av direkta 
utsläpp, och dessa två delar beskrivs i följande avsnitt. 

Befintlig litteratur inom området energisystem och balansering har sammanställts med syfte att 
beskriva de tekniker som kan användas för balansering, det behov som kommer finnas framöver 
samt hinder för de lösningar som har låga direkta utsläpp. Då studien haft ett svenskt fokus har 
framförallt rapporter med ett svenskt perspektiv använts. Viktiga källor har varit de rapporter som 
publicerats inom forskningsprojektet NEPP, Energimyndighetens analyser av ett 100% förnybart 
elsystem samt IVA:s projekt Vägval el. Dessa rapporter har kompletterats med vetenskapliga 
publikationer och rapporter från energibranschens aktörer, bland annat från Svenska Kraftnät och 
Energimarknadsinspektionen. Viss information har också inhämtats genom mailkorrespondens 
med Lisa Göransson, forskarassistent vid Avdelningen för energiteknik på Chalmers tekniska 
högskola. 

För jämförelse av utsläpp av kväveoxider och partiklar från balanseringslösningar som innebär 
förbränning av bränslen har utsläppsvärden enligt BAT-slutsatser för stora 
förbränningsanläggningar (BATC-LCP) [8] samt BAT-slutsatser för produktion av massa, papper 
och kartong (BATC-PP) [9] använts. Utsläppsnivåerna i BAT-slutsatserna anges som ett spann som 
ska spegla de lägsta och de högsta utsläppen från anläggningar som använder den teknik som 
motsvarar bästa tillgängliga teknik (best available technology). Det är det övre värdet i spannet som 
har använts för att beräkna utsläppen och som, tillsammans med andra regleringar som 
anläggningen omfattas av, gäller som begränsningsvärde enligt Industriutsläppsdirektivet på EU-
nivå (2010/75/EU) [10] och av Industriutsläppsförordningen (2013:250) [11] i Sverige. Det ska dock 
inte tolkas som att de beräknade utsläppen reflekterar verkliga utsläpp, utan dessa kan snarare 
liknas med ett ”worst case”-scenario. Svenska förbränningsanläggningar har ofta mycket lägre 
utsläpp.  

För förbränningsanläggningar som inte omfattas av BATC-LCP (dvs. anläggningar med en tillförd 
effekt som understiger 50 MW) har begränsningsvärden enligt Förordningen om medelstora 
förbränningsanläggningar (2018:471) [12], FMF, använts för att beräkna utsläppen. 
Begränsningsvärden enligt FMF gäller från och med 2024 för vissa anläggningar och från 2030 för 
samtliga anläggningar som omfattas av förordningen. För stora kondenskraftverk, gasturbiner och 
gaskombikraftverk som överstiger 50 MW men som har en årlig drifttid på under 1 500 timmar och 
där begränsningsvärden saknas i BATC-LCP har begränsningsvärden enligt Förordningen om stora 
förbränningsanläggningar (2013:252) [13], FSF, använts för att beräkna utsläppen. De 
kraftvärmeverk som är aktuella för balansering antas vara i drift mer än 1 500 h/år. 

Utsläppsvärdena i de ovan nämnda BAT-slutsatserna och förordningarna anges som mängd utsläpp 
per mängd rökgasvolym. Utsläppen per producerad kWh energi har beräknats med hjälp av 
information om mängd rökgasvolym som genereras för respektive bränsle, värmevärdet för bränslet 
samt verkningsgraden för respektive teknik. Rökgasvolymen har beräknats utifrån bränslets 
sammansättning samt den syrgasvolym i rökgaserna som är förknippade med utsläppsvärdena. 
Beräkningarna följer Naturvårdsverkets informationsblad ”Beräkning av rökgasflöde” för 
kväveoxidavgiften [14].   

För kraftvärmeverk som producerar både el och värme har energiallokering använts för att allokera 
utsläppen proportionellt mellan genererad mängd el respektive värme. Allokeringen har gjorts med 
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hjälp av kraftvärmeverkens typiska alfavärden, ett värde som beskriver fördelningen mellan 
producerad mängd el respektive värme.  För kraftvärmeverk med kondenssvans (en teknik som kan 
användas för att öka elproduktionen), kondenskraftverk och gaskombikraftverk har det antagits att 
dessa endast producerar el. 

Utsläppsvärden, beräknade rökgasvolymer samt antagna värden för värmevärde, verkningsgrad 
och alfavärde presenteras i Bilaga 1. Beräkningsgången visas schematiskt i Figur 1.  

 

Figur 1. Beräkningsgång för att beräkna utsläpp från kombinationer av teknik och bränslen. 

Då utsläppsnivåer för metan, lustgas och koldioxid generellt inte specificeras i BAT-slutsatser och 
inte heller ingår i FSF eller FMF har emissionsfaktorer som används i Sveriges utsläppsrapportering 
till FN:s Klimatkonvention använts för att beräkna utsläppen av växthusgaser (se Bilaga 1). 
Emissionsfaktorerna är angivna i utsläpp per tillförd energi och därmed behövs bara verkningsgrad 
och alfavärde för att beräkna utsläppen per kWh producerad el. För omräkning av metan och lustgas 
till koldioxidekvivalenter används globala uppvärmningspotentialer (GWP - Global Warming 
Potential) på 25 respektive 298. Endast fossil koldioxid räknas här som växthusgas, på motsvarande 
sätt som i rapporteringen till Klimatkonventionen. Biogen koldioxid har beräknats separat men 
redovisas endast i Bilaga 2. 

Utsläpp av växthusgaser (koldioxid, metan och lustgas) samt kväveoxider och partiklar har 
beräknats med den ovan beskrivna metoden för de balanseringslösningar som innebär förbränning 
av bränslen enligt de kombinationer som presenteras i Tabell 1.  

Tabell 1. Kombinationer av tekniker, produktionstyp och bränslen som har ingått i 
utsläppsberäkningarna. 

Teknik Produktionstyp Bränslen 

Kraftvärmeverk (KVV) El och värme 
El (värmespillning) 
El (kondenssvans) 

Biomassa (flis) 

Industriellt mottryck (Ind 
mottryck) 

El och värme/ånga Biomassa (bark) 
Svartlut 

Kondenskraftverk (KKV) El Biomassa (flis) 
Olja 

Gasturbiner med öppen 
cykel (OCGT) 

El Biogas (rötgas) 
Naturgas 
Lätt olja 

Gaskombikraftverk (CCGT) El Biogas (rötgas) 
Naturgas 
Lätt olja 

 

Utsläpp per 
rökgasvolym 

Utsläpp per 
elproduktion 

Alfavärde per 
teknik 

Verkningsgrad 
per teknik 

Värmevärde 
per bränsletyp 

Rökgasvolym 
per bränsletyp 

Utsläpp per 
tillförd 
energi 
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Även import och export av el för balansering är förknippade med utsläpp. Import av el som 
produceras i andra länder antas ha samma utsläppsnivåer per teknik och bränsle som för inhemsk 
produktion då Industriutsläppsdirektivet gäller inom hela EU. Landets bränsle- och teknikmix avgör 
sannolikheten att den importerade elen är förknippade med ett visst utsläpp. Som riktmärke för 
utsläppen från importerad el har respektive lands utsläpp för genomsnittsel enligt GAINS 
(Greenhouse Gas - Air Pollution Interactions and Synergies)1 använts. 

Avgränsningar och begränsningar 
Studien har framförallt fokuserat på de tekniker som idag bedöms som mogna eller nära marknaden, 
och som idag benämns som relevanta i de sammanhang då balansering av variabel elproduktion 
diskuteras. Det kan dock finnas andra tekniker som på längre sikt kan etablera sig, men det har inte 
varit studiens syfte att bedöma potentialen för dessa. Vidare analyseras hinder för olika 
balanseringslösningar framförallt sett till administrativa hinder, exempelvis i form av regelverk, och 
faktorer såsom ekonomi och tekniska hinder beaktas endast i mycket liten utsträckning.  

För utsläppsberäkningar av kväveoxider och partiklar har främst det övre värdet i BAT-slutsatser 
använts. De beräknade utsläppen reflekterar dock inte verkliga utsläppsnivåer från svenska 
anläggningar utan är ämnade att fungera som jämförelse mellan olika tekniker. Även om det övre 
utsläppsvärdet i spannet fungerar som begränsningsvärde som inte får överskridas gäller parallellt 
även andra begränsningsvärden, så som villkor i anläggningens tillstånd och begränsningsvärden i 
FSF.  

Fokus för studien har varit direkta territoriella utsläpp, och därmed har inte uppströms- eller 
nedströms utsläpp samt indirekta effekter beräknats. Detta innebär att utsläppen uteslutande 
kopplas till förbränningen av olika bränslen. För att bedöma de totala utsläppen från en 
balanseringslösning kan det krävas att man analyserar utsläppen under hela livscykeln samt antar 
ett systemperspektiv. Studien sker alltså, liksom den svenska utsläppsrapporteringen till 
internationella organ, ur ett produktionsperspektiv snarare än ett konsumtionsperspektiv.  

Det kan finnas kombinationer av teknik och bränslen som används, eller kan användas, för 
balansering utöver de som ingår i studiens utsläppsberäkningar, till exempel kan kraftvärmeverk 
med kondenssvans samt gaskombikraftverk även producera värme. Det kan också vara aktuellt med 
andra bränslen än de som ingår i studien. 

Energibaserad allokering har använts för att allokera utsläppen till el- respektive värmeproduktion. 
Energiallokering ger elen en fördel av samproduktionen, sett till utsläppen, i jämförelse med separat 
produktion av el och värme eftersom man inte tar hänsyn till kvaliteten på energin (den så kallade 
exergin) [15]. Denna typ av allokering föredras dock i de sammanhang då man inte tar hänsyn till 
marginaleffekter, variationer över året eller då man inte antar ett livscykelperspektiv. 

Dessutom har generella värden använts för att anta verkningsgrader, alfavärden (förhållandet 
mellan elproduktion och värmeproduktion) och värmevärden. För enskilda anläggningar kan andra 
värden gälla som resulterar i högre eller lägre utsläpp.  

                                                           

1 https://iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/air/GAINS.html  

https://iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/air/GAINS.html
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Balanseringslösningar  
Olika tekniker har olika tekniska förutsättningar för att bidra till balanseringen, vilket också 
förklaras i bakgrunden till denna studie. Det handlar dels om vilken huvudsaklig funktion som 
teknikerna har, till exempel om tekniken bidrar till att flytta elanvändningen i tid, om den syftar till 
att absorbera överskottsel eller om tekniken bidrar med mer planerbar elproduktion [6]. Det handlar 
också om under vilket tidsperspektiv en teknik kan bidra [4]. I Figur 2 kan man exempelvis se hur 
de balanseringslösningar som behandlas i denna studie kan komplettera varandra, samt vilka 
begränsningar som finns till exempel på grund av de olika lösningarnas uppstartstid eller 
varaktighet. Batterilager har exempelvis en snabb uppstartstid och skulle kunna komplettera 
gasturbiner vilka har en något längre uppstartstid, men gasturbiner kan i gengäld bidra under en 
längre tidsperiod då de framförallt begränsas utifrån tillgängligt bränsle. 

I följande avsnitt beskrivs teknikerna för balansering översiktligt med avseende framförallt på de 
tekniska aspekter som påverkar potentialen för att bidra till balanseringen. Förutom de tekniker som 
framförallt bidrar under specifika tidsperspektiv, och som återfinns i bilden ovan, beskrivs också 
systemövergripande åtgärder såsom energi- och effekteffektivisering, nätutbyggnad samt minskad 
variabilitet hos sol- och vindkraft. 

Gasturbiner 

Kraftvärmeverk 

Variation 
inom timmen

Variation 
mellan 

timmarna

Dygns-
variationer

Säsongs-
variationer

Batterilager 

Efterfrågeflexibilitet 

Vattenkraft 

Import och export 

Power-to-heat 

Värmelager 

Power-to-gas 

Pumpvattenkraft 

Kondenskraftverk 

Gaskombikraftverk 

Figur 2. Balanseringslösningar utifrån olika tidsperspektiv. Bilden är en bearbetning av information 
hämtad ifrån NEPP:s halvtidsrapport (2019) samt från de källor som använts i teknikbeskrivningarna i 
följande avsnitt. 
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Vatten- och pumpvattenkraftverk 
Vattenkraftverk bygger på principen att utnyttja fallhöjden mellan vattnet ovanför och nedanför ett 
kraftverk för att utvinna energi. De stora fördelarna med vattenkraften är att den har en stor grad av 
reglerbarhet i och med att vattnet kan lagras i dammar [16]. Därmed kan den fylla en viktig funktion 
både för frekvensreglering inom timmen och som effektreserv vid effektbrist under en längre 
tidsperiod. Vattenkraftverk kan också per automatik bidra till kraftsystemstabiliteten då de är 
anslutna på ett sådant vis att de bidrar med tröghet i kraftsystemet [4].  

Den svenska vattenkraften har en total installerad effekt på 16,3 GW [17]. Vattenkraften används 
redan idag för en stor del av regleringen både inom dygnet och för flerdygn, men även till viss del 
för säsongsbalanseringen [3], framförallt i elområde SE1 och SE2 där den största delen av de svenska 
vattenkraftverken finns [18]. Energimyndigheten har i [3] poängterat att vattenkraften kan behöva 
kompletteras med andra balanseringsresurser i ett framtida energisystem dominerat av variabla 
kraftslag såsom sol och vind. 

I ett pumpvattenkraftverk pumpas vatten med hjälp av el från en reservoar på låg höjd till en 
reservoar på hög höjd [19]. När vattnet sedan släpps på från den övre reservoaren fungerar 
pumpvattenkraftverket på samma sätt som ett vanligt vattenkraftverk. Storskaliga 
pumpvattenkraftverk kan ses som en typ av mekanisk energilagring med en verkningsgrad på 
mellan 65-85% och är en mogen och etablerad teknik, men småskaliga lösningar är desto färre globalt 
sett [19]. I Sverige finns två större anläggningar, Letten på 36 MW samt Kymmen på 55 MW. Det 
finns också ett mindre pumpkraftverk, Eggsjön, om 0,6 MW, men pumpfunktionen i detta kraftverk 
används sällan [20].  

Eftersom pumpvattenkraftverken har en kort responstid på mellan sekunder till minuter kan de 
bland annat utnyttjas för att hantera spännings- och frekvenshållning samt som reservkraft på 
tidsspann mellan några timmar upp till ett dygn [19]. Under 2020 beviljade Energimyndigheten 
medel till ett demonstrationsprojekt för pumpkraftverk i gruvmiljö som ska bidra med just 
frekvensreglering [21]. 

Kraftvärmeverk 
Med kraftvärmeverk avses anläggningar som kan producera både el och värme, vanligtvis med hjälp 
av en ångturbin. Dessa finns både i form av anläggningar anslutna till fjärrvärmesystem och inom 
industrin (industriellt mottryck). Av den installerade eleffekten i Sverige är idag 3,1 GW 
fjärrvärmeansluten, en majoritet av dessa inom elområde SE3, och 1,5 GW inom industrin som är 
relativt jämt fördelad över de svenska elområdena [17]. De anläggningar som finns i Sverige drivs 
framförallt med biomassa och avfall som bränsle. Avfallseldade kraftvärmeverk inom fjärrvärme 
passar bättre som basanläggningar i elsystemet, och inte för effektreglering, eftersom avfall 
produceras kontinuerligt året runt och måste tas om hand inom kort tid [16].  

Typiska storlekar på biobränsleeldade kraftvärmeverk är mellan 10 – 100 MW el och 
elverkningsgraden varierar beroende på storlek [16]. Kan därtill ökas med hjälp av en så kallad 
kondenssvans och kallkondensor, men man får då också ut en mindre mängd värme. En ytterligare 
positiv effekt av att köra i kondensdrift är att driftstiden över året också kan bli längre eftersom 
elproduktionen blir mer oberoende av efterfrågan på värme. Om ingen kondenssvans används, utan 
överskottsvärmen i stället bara kyls bort, blir elverkningsgraden densamma som vid 
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kraftvärmedrift. Vid rökgaskondensering, då energin i vattenångorna från rökgaserna tas om hand, 
kan den totala verkningsgraden öka ytterligare.  

Utöver de fjärrvärmeanslutna kraftvärmeverken finns det idag ett femtiotal kraftvärmeverk inom 
industrin, dessa benämns ofta industriellt mottryck då det historiskt sett framförallt varit 
mottrycksturbiner som använts [16]. Över 90% av kraftvärmen inom industrin återfinns inom 
skogsindustrin där framförallt svartlut och bark eldas för att producera el och till exempel ånga  [22]. 
Elverkningsgraden beror av turbintyp [16]. Eftersom processindustrier, såsom massabruk, är i drift 
i stort sett året runt skulle dessa kraftvärmeverk kunna producera el under långa perioder men i 
praktiken styrs de i stället snarare av elpriset. 

Småskalig kraftvärme kan definieras som storlekar under en värmeeffekt på 10 MW och en eleffekt 
under 4 MW [23]. När branschorganisationen Svebio 2017 kartlade biobaserade anläggningar 
räknade de till ett trettiotal relevanta småskaliga kraftvärmeanläggningar. De elgenereringstekniker 
som används i dessa småskaliga kraftvärmeverk är bland annat ångturbiner, men vanligast är 
hetvatten-turbiner baserade på Organisk Rankine Cykel (ORC) som har en något lägre 
elverkningsgrad än andra tekniker för kraftvärme. Marknaden för småskaliga kraftvärmeverk är 
omogen och de olika teknikerna har testats i begränsad omfattning, men ORC är den teknik som i 
dagsläget bedöms fungera för en snabb uppbyggnad av elproduktion på mindre värmeverk. 

Kraftvärmeverk kan bidra med flexibilitet genom att det går att styra hur mycket el som produceras, 
både genom att styra upp eller ned elproduktionen [3]. När det är kallt och anläggningarna redan 
har en hög utnyttjandegrad kan kraftvärmen bidra i det korta perspektivet, till exempel för att bidra 
med frekvensreglering, och vid värmare väder finns potential att med hjälp av värmelager eller 
kondensdrift producera mer än vad värmeunderlaget tillåter. Begränsningen för kraftvärmeverk att 
styra elproduktionen beror framförallt på om det finns en möjlighet att köra i kondensdrift eller att 
det finns ett tillräckligt stort värmeunderlag [16]. Kraftvärmeverk dimensioneras och körs 
framförallt utifrån det värmebehov som finns i fjärrvärmesystemet det är en del av och även 
elproduktionen styrs idag av att verken framförallt är i drift under vinterhalvåret [16], vilket gör att 
det automatiskt bidrar till den säsongsbaserade balanseringen [3]. Att elproduktionen från 
kraftvärmen är lokaliserad nära elanvändningen, till exempel i städer, har också fördelar i form av 
minskat behov av ökad stamnätskapacitet. Kraftvärmen kan därtill bidra med tröghet till 
kraftsystemet, såsom ”svängmassa”, dock är potentialen begränsad under sommarhalvåret då 
behovet är som störst bland annat på grund av att vattenkraften och kraftvärmen har lägre 
produktion då [4].             

Kondenskraftverk 
Kondenskraft innebär att man i en anläggning endast producerar el medan värmen inte tas tillvara 
och elverkningsgraden blir därmed högre än i ett kraftvärmeverk [16]. Ett välbekant exempel på 
kondenskraft är våra svenska kärnkraftverk där det cirkulerande vattnet i ångprocessen kyls bort 
med havsvatten [24], men i denna studie avses framförallt värmekraftanläggningar med 
biobränslen, gas, kol och olja som bränsle. I Sverige finns idag några äldre oljeeldade 
kondenskraftverk som endast används som reservkraft inom effektreserven, men rent tekniskt 
skulle de också kunna användas för att bidra till en mer kontinuerlig balansering [16]. Totalt utgör 
den svenska kondenskraften runt 0,9 GW installerad effekt, och finns endast i elområde SE3 och SE4 
[17]. IVA gör i [16] bedömningen att inga nyinvesteringar kommer ske i ren kondenskraft eftersom 
kondenskraftverken är dyrare än till exempel gasturbiner.  
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Gaskombikraftverk (CCGT)  
I gaskombikraftverk, eller kombikraftverk, utnyttjas både ångturbiner och gasturbiner för att 
producera el och dessa drivs vanligen med naturgas [16]. Gaskombikraftverken har som högst 
elverkningsgrad om värmen inte tas om hand, men totalverkningsgraden ökar om värmen också 
nyttjas. Kombikraftverk är relativt snabbstartade och flexibla. De kan gå från kall anläggning till full 
drift på två till tre timmar samt kan användas för olika typer av stöd för att upprätthålla 
kraftsystemstabiliteten.  

Existerande gaskombianläggningar i Sverige är Rya kraftvärmeverk, som namnet till trots 
framförallt är ett kombikraftverk, i Göteborg (261 MW el och 294 MW värme) [25] och 
Öresundsverket i Malmö [16]. Öresundsverket, som drivs med naturgas, har inte varit tillgängligt 
för elmarknaden sedan 2017 på grund av bristande lönsamhet, framförallt på grund av låga elpriser 
och konkurrens med annan värmeproduktion [26]. Verkets ägare har fått godkännande för en 
permanent stängning och har nu påbörjat en process för försäljning av kraftverkets komponenter. 
Rya kraftvärmeverk är fortfarande i drift och drivs framförallt med naturgas, men ägaren driver en 
satsning för att testa ny teknik som möjliggör drift med både flytande och gasformiga förnybara 
bränslen, såsom biodiesel, biogas och vätgas [27]. Rya kraftvärmeverk har nyttjats för att hantera 
kraftsystemstabiliteten. Under sommaren 2020 träffade Svenska Kraftnät avtal med ägaren till Rya 
kraftvärmeverk för att avlasta transmissionsnätet och förbättra spänningssituationen i södra Sverige. 
Driftsituationen var då särskilt ansträngd då flera av kärnkraftverken förlängt sina 
sommarrevisioner samt att låga elpriser gjorde det olönsamt att producera el under vissa perioder 
[28].  

Gasturbiner (OCGT) 
I det svenska elsystemet finns det gasturbiner med en installerad effekt på totalt 1,6 GW, och dessa 
återfinns nästintill uteslutande inom SE3 och SE4 [17]. Svenska kraftnät är de som framförallt 
förfogar över gasturbiner och dessa ska användas vid kritiska situationer för upprätthållandet av 
kraftsystemstabiliteten [4], inom den så kallade störningsreserven [16]. Svenska kraftnäts 
gasturbiner drivs på olja, men det kan bli aktuellt att ersätta denna med någon typ av gasformigt 
bränsle till följd av hårdare miljö- och klimatkrav.  

Gasturbiner utnyttjar, som namnet avslöjar, en gascykel för att producera el. Det är vanligast att 
gasturbiner för elproduktion drivs med naturgas eller olja, men förgasad kol eller biobränslen skulle 
också kunna användas [16]. Då gasturbinerna idag oftast drivs på fossila bränslen vill man inte 
använda dem under längre tidsperioder [3]. För att kunna använda dem under längre tid, till 
exempel för att komplettera vattenkraften i hanteringen av stora förändringar i nettolasten, skulle 
det fossila bränslet behöva ersättas med exempelvis elektrobränslen eller biobaserade bränslen.  

Det som kännetecknar gasturbiner är att de har låga investeringskostnader och låga fasta 
driftkostnader samt att de är snabbstartade [29]. De har dock relativt höga rörliga kostnader till följd 
av en relativt låg verkningsgrad [16] och höga bränslekostnader [29]. Då de har en kort starttid (de 
kan gå från noll till fullast inom tio minuter oberoende av storlek) passar de för reglering på kort 
tidsskala, såsom för att upprätthålla kraftsystemstabilitet vid störningar eller under väldigt kalla 
vinterdagar när det är en hög ellast [3], det vill säga för att upprätthålla balansen i systemet och som 
effektreserv [16]. Gasturbiner har också lång möjlig drifttid [29]. 
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Power-to-heat  
Power-to-heat innebär framförallt att värmepumpar eller elpannor utnyttjas för att omvandla 
elektrisk energi till värme [30]. Power-to-heat-system kan vara centraliserade värmesystem, det vill 
säga användning av större eldrivna värmepumpar och elpannor i ett fjärrvärmesystem i 
kombination med värmelager och kraftvärmeverk som agerar på elmarknaden. Flexibiliteten i ett 
fjärrvärmesystem ges bland annat genom möjligheten att välja mellan om produktionen av värme 
ska ske med hjälp av kraftvärme, elpannor eller värmepumpar samt genom att värmelager utnyttjas 
[4]. Det kan också handla om mer decentraliserade värmesystem till exempel i bostadshus där 
direktverkande el, värmelager och mindre elpannor och värmepumpar kan används i kombination. 
Balansering från mer decentraliserade power-to-heat-system, till exempel värmepumpar i hushåll, 
behandlas under avsnittet om efterfrågeflexibilitet.  

Power-to-heat kan stödja integrering av variabla förnybara kraftslag genom att det kan minska 
nedstyrningen av vindkraften, lagra energi i stor skala, bidra med tjänster till elsystemet via 
aggregatorer samt öka egenanvändningen av decentraliserad förnybar energi [30]. 

Värmelager 
De termiska energilager, eller värmelager, som idag bedöms vara teknikmogna, till exempel genom 
att de har demonstrerats i relativt stor skala i fjärrvärmenät, är framförallt så kallade sensibla 
ackumuleringslager med varmvatten i form av gropar, bergrum, cisterner eller i mark där en 
kombination av grundvatten och berg eller grus används (till exempel borrhålslager eller 
akviferlager) [31].  

Stora värmelager, till exempel termiska säsongslager, kan användas i kombination med kraftvärmen 
för att ge en jämnare produktion av el genom att produktionen i kraftvärmeverket anpassas efter 
elbehov snarare än värmebehov [3]. Värmelager kan också användas i kombination med elpannor 
och värmepumpar för att öka fjärrvärmesystemets flexibilitet. För hantering av dygnsvariationer, 
upp till ett fåtal dygn, i fjärrvärmenäten används idag främst ackumulatortankar [31]. Akviferlager, 
varav Arlanda flygplats till exempel har ett, är i Sverige framförallt lämpligt för fjärrkyla på grund 
av geologiska förutsättningarna. Borrhålslager, varav ett som dock inte är kopplat till ett 
fjärrvärmenät finns i Emmaboda, är framförallt användbara för säsongslagring på grund av den 
termiska trögheten. Bergrumslagring kan passa för både dygns- och säsongslagring och även 
groplager är lämpligt för säsongslagring. 

Batterilager 
Batterilager är elektro-kemiska lager som framförallt fungerar som korttidslager [4]. Exempel på 
elektrokemiska energilager är blybatterier, NaS-batterier, samt litiumjonbatterier [27]. Dessa 
batterityper har en cykeleffektivitet (effektiviteten genom en hel cykel av ur- och uppladdning) på 
80 - 97% och en självurladdning på upp till 0,6% per dag. 

Batterilager finns exempelvis i form av storskaliga nätanslutna batterier, hembatterier eller batterier 
i fordonssektorn. Det senare skulle i framtiden exempelvis skulle kunna utnyttjas av elsystemet 
genom konceptet vehicle-to-grid (V2G) [3]. I Sverige finns batterilager framförallt ”bakom 
elmätaren”, det vill säga hos elanvändarna, men det finns också ett fåtal större elnätsanslutna 
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batterilager som har som huvudsyfte att ge stöd till elsystemet på olika sätt [32]. I Umeå finns ett 
litium-titan-batteri på med en effekt på 380 kW och en lagringskapacitet om 118 kWh som ska ge 
stöd till elnätet under laddning av elbussar. Vid vattenkraftverket Forshuvud i Dalälven finns ett 
batterilager på 5 MW och 3,2 MWh som syftar till att jämna ut frekvensen från vattenkraftverket för 
att framtidssäkra inför kommande krav på frekvensregleringen. I Uppsala har ett litium-jonbatteri 
på 5MW och 20 MWh precis tagits i drift för att hantera elnätsbegränsningar samt på längre sikt 
bidra till olika flexibilitetsmarknader. 

Power Circle listar i en rapport till Energimyndigheten några av de huvudsakliga 
användningsområdena för batterilager i elnät: frekvens- och spänningsreglering, effektreserv, 
stabilitet i isolerade elnät (till exempel i så kallade mikronät), utjämning av produktionen från 
förnybart och möjlighet att skjuta upp investeringar i elnät [32]. Olika batterikemier har till viss mån 
olika användningsområden [27]. Litiumjonbatterier, en batterityp som blir allt vanligare i alla 
möjliga applikationer, har en urladdningstid i minut- till timintervaller och kan finnas i 
modulstorlekar upp till 100 MW. Detta gör att dessa kan vara lämpliga för allt ifrån hembatterier till 
stöd för snabba variationshanteringar som påverkar frekvens och spänning i transmissionsnäten. De 
kan också bidra med stora mängder energi under längre tidsperioder. Batterilager generellt kan ses 
som bra komplement till gasturbiner eftersom de kan sättas in på millisekunder medan gasturbiner 
kräver några minuter [29]. Den snabba uppstartstiden gör dem lämpliga för till exempel 
lastutjämning och frekvensreglering på timme eller dygnsskalan. Batterilager kan också utnyttjas för 
att hantera effektöverskott [3]. 

Power-to-Gas 
Power-to-gas innebär att överskottsel används för att producera vätgas via elektrolys av vatten [33]. 
Vätgasen kan sedan användas direkt, lagras eller omvandlas till metangas, syntetisk gas, el, flytande 
bränsle etc. Power-to-gas, och framförallt den del av konceptet som handlar om att producera 
energigaser för lagring och vidare användning i exempelvis bränsleceller eller gasturbiner för att 
producera el igen, har lyfts fram som ett sätt att balansera elsystemet exempelvis genom att hantera 
effektöverskott [3]. Eftersom vätgaslager inte är självurladdande på samma sätt som batterilager 
samt kan lagra stora mängder energi i relation till den utmatade effekten, vilket gör att vätgas har 
potential för säsongslagring [29]. 

De stora utmaningarna för tekniken är idag höga investeringskostnader och höga förluster. Power-
to-gas skulle kunna användas som säsongslagring av el, men verkningsgraden är så låg som ned till 
30% från el till el om bränsleceller används för elproduktion och lägre om gasturbiner används [29]. 
Vätgas kan dock produceras för industriella tillämpningar, till exempel inom stålproduktion, och 
kan då fungera som flexibel elkonsumtion som kan reduceras exempelvis för att hantera 
effekttoppar. 

De olika teknikerna som används för att omvandla el till gasformigt bränsle är än så länge främst på 
demonstrationsstadiet [3]. Teknikerna är idag energikrävande, bland annat kräver lagring av vätgas 
mycket energi eftersom det kräver komprimering av gasen under högt tryck, och miljöpåverkan 
under livscykeln kan i stor grad bero på valet av elmix. Även hur gasen slutligen används påverkar 
utsläppen under livscykeln. Att producera el från den gas som produceras är bara ett 
användningsområde, och de många användningsområdena för energigaser gör att det finns 
konkurrens från flera sektorer [33]. Bland annat kan den användas för att producera andra bränslen 
eller kemikalier eller på olika sätt användas av antingen industri-, hushålls- eller transportssektorn. 
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Nätutbyggnad 
Det svenska elnätet är uppdelat i transmissionsnät (även kallat stamnät), som framförallt 
transporterar elen i nord-sydlig riktning, och som sedan förgrenar sig ut i regionnät och slutligen till 
distributionsnät (eller lokalnät) där elen distribueras ut till slutkunderna. Överföringen i elnätet 
begränsas framförallt av kapaciteten i elnätets komponenter. Genom att höja elnätskapaciteten, både 
nationellt och genom överföring mellan länder kan man säkra tillgång till både flexibilitetsresurser 
och produktionskapacitet över ett större geografiskt område [3]. Energimyndigheten pekar också i 
[3] på att en kombination av elnät, flexiblare utnyttjande av elnätet och en smart placering av 
elanvändning och elproduktion där kapacitet finns bör kombineras för att utnyttja elnäten maximalt 
och möjliggöra för en högre integration av förnyelsebara kraftslag.  

Sverige är indelat i fyra elnätsområden, från norr till söder SE1-SE4, mellan vilka det finns 
begränsningar i transmissionsnätets överföringskapacitet. Idag är elproduktionsslagen ojämnt 
fördelade över dessa fyra elområden, se Tabell 2 som illustrerar Svenska Kraftnäts prognos för den 
installerade effekten per produktionsslag och elområde för årsskiftet 2020-2021 [34]. Prognoser för 
den installerade effekten kan kompletteras med tillgänglighetsfaktorer för de olika 
produktionsslagen för att exempelvis illustrera den tillgängliga effekten vid årets kallaste timme då 
det vanligtvis är en hög efterfrågan på el. Vidare kan den geografiska placeringen av olika kraftslag 
innebära att olika typer av balanseringslösningar idag har olika möjligheter att bidra i de fall då 
kapacitetsbegränsningar begränsar överföringen både mellan elområden och länder. Exempelvis 
dominerar vattenkraften för balanseringen i de nordligaste elområdena, SE1 och SE2 [35]. 

Tabell 2. Prognos för installerad effekt (MW) per produktionsslag och elområde för årsskiftet 2020/2021. 
Källa: [34]  

SE1 SE2 SE3 SE4 Hela 
Sverige 

Förändring 
2019/2020 

Vattenkraft 5 325 8 075 2 583 345 16 328 0 

Kärnkraft 0 0 6 844 0 6 844 - 881 

Vindkraft 1 592 4 146 3 208 1 937 10 883  + 1 903 

Gasturbiner (inkl. 
diesel/gasmotorer) 1 2 1 043 527 1 573 0 

Kondenskraft 0 0 243 662 905 0 

Kraftvärme, 
fjärrvärme 150 219 2 263 468 3 100 0 

Kraftvärme, 
industrin 122 399 586 407 1 514 0 

Solkraft (fördelad 
schablonmässigt) 21 57 705 337 1 120  + 422 

Summa 7 211 12 898 17 475 4 683 42 267 + 1 444 
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Import och export av el 
Import och export av el kan utnyttjas för att hantera både effektöverskott och effektunderskott [3]. 
Principiellt är det på två sätt som handel över nationsgränser kan användas för balansering. 
Antingen kan det bidra till att utnyttja en geografisk utjämning av variabel elproduktion, till exempel 
vindkraft som är placerad över ett större geografiskt område, eller för att utnyttja en ojämn 
fördelning av flexibla resurser eller av variabel elproduktion, såsom mycket vindkraft i Sverige men 
mycket solkraft i Tyskland (L. Göransson, e-mail, 2021-01-12). Handel med el som är baserad på en 
geografisk utjämning kan bara hantera variationer som har en begränsad uthållighet, framförallt 
motsvarande vilken tidsfördröjning det är på en väderfront med exempelvis friska vindar eller 
mycket sol.  Handel med el som är baserad på ojämn resursfördelning kan däremot användas för att 
hantera säsongsvariationer, exempelvis genom att under kalla vintrar importera från ett land som 
har mycket planerbar kraft. Import och export kan alltså användas för att hantera variationer med 
olika tidsperspektiv. Eftersom transmissionsnätskapaciteten mellan länder är begränsad och 
investeringskostnaden för transmissionsnätskapacitet är hög kommer det dock vara svårt att med 
hjälp av import eller export kunna hantera allt för stora variationer.  

De länder som Sverige idag har direkta överföringsförbindelser med är Danmark, Finland, Norge, 
Polen, Tyskland och Litauen [34], se Figur 3. I dagsläget planeras det inte för att bygga förbindelser 
till nya länder utan fokus ligger på att förstärka förbindelserna med de existerande handelsländerna.  

 

Figur 3. Karta över transmissionsnätet inklusive utlandsförbindelser [36] 
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Den kortsiktiga balanseringen och som syftar till att upprätthålla kraftsystemstabiliteten hanteras 
framförallt inom det område som utgör av Norge, Sverige, Finland och Danmark [37]. Detta är länder 
som är sammanlänkande via växelströmförbindelser (AC) och på så sätt är elnäten i fas med 
varandra, vilket gör att man kallar det för det synkrona nordiska kraftsystemet [37]. 
Sammansättningen av elproduktionsslag inom hela detta nordiska område blir därmed relevant för 
den balansering som avser kraftsystemstabiliteten. Det pågår dock ett arbete för att harmonisera 
denna typ av handel med balansenergi inom Europa så att mer handel kan ske även mellan olika 
synkrona områden [3]. Det nordiska området är nämligen sammankopplat med två omgivande 
kraftsystemområden genom ett antal likströmsförbindelser (HVDC) [37]. Direkta kopplingar från 
det nordiska kraftsystemet finns till Nederländerna, Tyskland, Polen, Estland, Litauen och Ryssland. 
I dessa sex länder ser elproduktionsmixen något annorlunda ut än den nordiska 
elproduktionsmixen. 

Utöver den kortsiktiga kraftsystembalanseringen, som Svenska Kraftnät är ansvarig för [37] sker viss 
balansering mellan elanvändning och elproduktion på grossistmarknaden för el där den fysiska 
handeln mellan elproducenter, elhandlare och större elanvändare sker. Genom att tillgängliggöra 
elöverföringskapacitet på elmarknaden (på de så kallade dagenföre- eller intradagmarknaderna) kan 
Svenska kraftnät styra möjligheterna till handel mellan elområden, både inom Sverige och till och 
från andra länder.  

Förbrukningsåtgärder 

Efterfrågeflexibilitet  
Efterfrågeflexibilitet kan definieras som: ”En frivillig ändring av efterfrågad elektricitet från elnätet under 
kortare eller längre perioder till följd av någon typ av incitament” [38]. Det kan handla om att elnätskunder 
som flyttar sin elanvändning i tid, minskar sin elanvändning eller till och med ökar sin 
elanvändning. Framförallt är det vid situationer då nettolasten är stor eller då den förändras snabbt 
(s.k. rampeffekter) som efterfrågeflexibiliteten är värdefull [4]. Det kan även vara viktigt i situationer 
med kraftöverskott, det vill säga då nettolasten är låg eller till och med negativ, till exempel 
exempelvis genom ökad elbaserad värmeproduktion i form av elpannor och värmepumpar och 
framöver också genom vätgasproduktion. Det som är viktigt att ha med sig i sammanhanget är att 
efterfrågeflexibilitet inte helt kan jämställas med produktion av el då resurserna oftast endast är 
tillgängliga i några timmar och saknar produktionsresursernas uthållighet [2]. 

Energimarknadsinspektionen bedömer i [38] att den största tekniska potentialen för 
efterfrågeflexibilitet finns bland annat vintertid hos hushållskunder i småhus med eluppvärmning. 
Dessa kan, genom att reducera eller flytta sin efterfrågan på el i tid, bidra till minskningar i 
toppeffektbehovet [4]. Efterfrågeflexibilitet kopplad till uppvärmning har dock begränsad 
uthållighet eftersom det kan påverka komforten i till exempel en bostad [2] och i [38] anges att till 
exempel efterfrågeflexibilitet från eluppvärmning i villor kan bidra i mellan en till tre timmar. Den 
framtida potentialen för efterfrågeflexibilitet från hushåll beror till hög grad av det framtida 
värmebehovet. Därtill kan det tillkomma efterfrågeflexibilitet från en högre grad av elektrifierade 
personbilar vars laddning kan styras. 

Även efterfrågeflexibiliteten från industriföretag bedöms som stor och flera aktörer inom den 
elintensiva industrin är redan idag aktiva på elmarknaden, exempelvis genom att erbjuda tjänster 
på reglermarknaden, sälja flexibilitet på dagen före-marknaden samt delta i effektreserven [38]. Den 
framtida potentialen kommer framförallt bero på skogsindustrins framtida utveckling eftersom det 
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framförallt är denna som är aktiv på marknaderna idag. Utvecklingen av nya elintensiva 
verksamheter, till exempel datacenter, blir också avgörande. 

Energi- och effekteffektivisering  
Energieffektivisering i byggnader och industrier bidrar till balanseringen på så sätt att de kan minska 
det totala elbehovet, vilket till exempel kan hjälpa till att minska den elkonsumtion som både 
planerbar och icke-planerbar produktion bör täcka. Detta löser dock inte problem med överskott 
exempelvis vid hög vindelsproduktion. Det är dessutom inte säkert att en energieffektivisering 
bidrar till att hjälpa till med balansen vid höglasttimmar eftersom det fokuserar på att minska den 
totala energianvändningen under året och inte på effekttoppar. Extremfallet kan uppstå då den 
kvarvarande elanvändningen efter energieffektivisering koncentreras till ett fåtal timmar under året 
och då sätter hög press på både elnät och elproduktion att leverera just då. Ett exempel på detta är 
exempelvis värmepumpar.  

Ett begrepp som, i och med en ökad diskussion om lokal kapacitetsbrist i storstadsregionerna, har 
blivit allt mer populärt är ”effekteffektivisering” [39]. Effekteffektivisering handlar snarare om att 
minska effekttopparna genom exempelvis planering av elanvändningen. Det kan exempelvis handla 
om använda elen vid ”rätt” tidpunkt sett till vad som är fördelaktigt för elsystemet, inklusive elnät 
och elproduktion. Ett exempel är Energikontoret i Mälardalen som hjälpt olika verksamheter att 
starta elintensiva ugnar sekventiellt i stället för att köra alla samtidigt och därmed minskat 
effekttopparna i elanvändningen. 

Minskad variabilitet hos sol- och vindkraft 
Ett sätt att minska behovet av balansering är helt enkelt att minska variabiliteten hos de variabla 
kraftslagen och för att uppnå detta kan ett antal olika åtgärder vidtas [3]. Gemensamt för både sol- 
och vindkraft är att utveckla bättre prognosmetoder för elproduktionen. Vidare minskar 
vindkraftens variabilitet med geografisk utbredning, men också om vindkraften sprids ut både på 
land och hav [3]. Förutom att sprida ut vindkraftverken geografiskt, men även på både land och hav, 
kan man bygga högre torn eller ha större rotordiameter men även genom att bygga i bättre 
vindlägen. I [4] NEPP görs vidare bedömningen att vindkraftens tekniska utveckling, framförallt för 
produktionen vid lägre vindstyrkor, gör att den kommer att ha ett lägre behov av balansering under 
de dagar då det är lägre vindhastigheter. För solceller på bostadshus kan man få en större 
egenkonsumtion av solelen genom att placera solkraften i östlig eller västlig riktning snarare än i 
sydlig, men på bekostnad av den totala årliga produktionen, och därmed minska den inmatade solel 
till elnätet [3]. Om solkraften fördelas jämnt över landet kan det gå att integrera en hög andel 
decentraliserad solkraft utan att elnäten behöver byggas ut [4]. 

Eftersom sol- och vindkraft inte är synkront anslutna med elnätet på samma sätt som snurrande 
turbiner i ett vattenkraftverk eller i ett kraftvärmeverk, har man diskuterat dessa kraftslags förmåga 
att upprätthålla stabiliteten i kraftsystemet. Till detta kan läggas utmaningen i att hantera 
variabiliteten och osäkerheten i elproduktion från dessa energikällor. I [40] presenteras ett antal 
metoder för att hantera dessa utmaningar. Av de som är kommersiella redan idag är framförallt 
nedstyrning av vind- och solkraft, bättre prognosmetoder för variabel elproduktion samt olika typer 
av tekniker för spänningsreglering (till exempel STATCOM, SVC och shuntkondensator). Bland de 
tidigt kommersiella tekniker som nämns återfinns bland annat syntetisk tröghet från växelriktare 
som kan ersätta den tröghet som synkront anslutna kraftverk bidrar med. 
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Utsläpp från balanseringslösningar 
Direkta utsläpp till luft från elproduktion sker vid förbränning i kraftvärmeverk, kondenskraftverk, 
gaskombikraftverk och gasturbiner. Enligt metoden som har använts i den här studien beror 
storleken på utsläppen på bränsle, teknik och anläggningens verkningsgrad. Anläggningens storlek 
och ålder har också betydelse för utsläpp av kväveoxider och partiklar då olika utsläppsvärden ofta 
gäller beroende på ålder och storlek (tillförd effekt). Ytterligare en faktor som avgör storleken på 
utsläppen per producerad mängd el är huruvida värme produceras vid anläggningen och att en del 
av utsläppen därmed allokeras till värmeproduktionen. I verkligheten beror utsläpp av kväveoxider 
och partiklar även på om och vilken reningsteknik som används.  

En övergripande bild av de direkta utsläppen från varje teknik, bränsle och produktionstyp visas i 
Tabell 3. En grön, gul och röd markör innebär att utsläppen är låga, medelhöga respektive höga 
relativt de övriga teknikerna. I tabellen nämns också vilket tidsperspektiv de verkar inom samt vilka 
alternativa tekniker som verkar inom samma tidsperspektiv. Nedan beskrivs resultaten och 
dataunderlag finns i Bilaga 2. 

Tabell 3. Indikation av teknikernas storlek på utsläpp av kväveoxider, partiklar och växthusgaser, relativt 
varandra. De minsta beräknade utsläppen för varje teknik har jämförts, dvs. de som representerar nya 
anläggningar med hög tillförd effekt. Grön, gul och röd markör representerar låga, medelhöga respektive 
höga utsläpp relativt de övriga teknikerna. 
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Anläggningstyper och bränslen 
De ”worst case”-utsläpp som har beräknats för de olika anläggningstyperna och bränslena för 
kväveoxider och partiklar visas i Figur 4 respektive Figur 5. Större och nyare anläggningar har 
generellt striktare utsläppskrav än mindre och äldre anläggningar. Anläggningar med få 
drifttimmar har ofta mildare utsläppskrav. För kraftvärmeverk där både el och värme produceras 
blir utsläppen per kWh producerad el betydligt mindre än om endast el produceras, eftersom en del 
av utsläppen allokeras till värmeproduktionen. Kraftvärmeverk med kondenssvans som därmed tar 
tillvara mer av energin för elproduktion får också lägre utsläpp per producerad kWh el. Sett till 
bränsleslag ger biobränslen upphov till större utsläpp av kväveoxider och partiklar än andra 
bränslen medan biogas och naturgas knappt genererar några partikelutsläpp. 

 

Figur 4. Beräknade ”worst case”-utsläpp av kväveoxider för olika kombinationer av teknik och bränsle. 
KVV-CHP=Kraftvärmeverk med kombinerad el- och värmeproduktion, KVV-KS=Kraftvärmeverk med 
enbart elproduktion och kondenssvans, KVV-EL=Kraftvärmeverk med enbart elproduktion med 
värmespill, KVV-ORC= Små hetvattencentraler med elproduktion via ORC (Organic Rankine Cycle), Ind 
mottryck=Industriellt mottryck, KKV=Kondenskraftverk, CCGT=Gaskombikraftverk med enbart 
elproduktion, OCGT=Gasturbiner. 
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Figur 5. Beräknade ”worst case”-utsläpp av partiklar för olika kombinationer av teknik och bränsle.  
KVV-CHP=Kraftvärmeverk med kombinerad el- och värmeproduktion, KVV-KS=Kraftvärmeverk med 
enbart elproduktion och kondenssvans, KVV-EL=Kraftvärmeverk med enbart elproduktion med 
värmespill, KVV-ORC= Små hetvattencentraler med elproduktion via ORC (Organic Rankine Cycle), Ind 
mottryck=Industriellt mottryck, KKV=Kondenskraftverk, CCGT=Gaskombikraftverk med enbart 
elproduktion, OCGT=Gasturbiner. Observera att värdet för små, äldre kraftvärmeverk med kondenssvans 
uppgår till 0,3 g/kWh el och värdet för små, äldre kraftvärmeverk med värmespill uppgår till 0,5 g/kWh el. 
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De beräknade utsläppen av växthusgaser påverkas förutom av bränsleslag enbart av antagen 
verkningsgrad och alfavärde (dvs. förhållandet mellan elproduktion och värmeproduktion). 
Beräknade utsläpp visas i Figur 6.  

 

 

Figur 6. Beräknade växthusgasutsläpp för olika kombinationer av teknik och bränsle. KVV-
CHP=Kraftvärmeverk med kombinerad el- och värmeproduktion, KVV-KS=Kraftvärmeverk med enbart 
elproduktion och kondenssvans, KVV-EL=Kraftvärmeverk med enbart elproduktion med värmespill, 
KVV-ORC= Små hetvattencentraler med elproduktion via ORC (Organic Rankine Cycle), Ind 
mottryck=Industriellt mottryck, KKV=Kondenskraftverk, CCGT=Gaskombikraftverk med enbart 
elproduktion, OCGT=Gasturbiner. 

 

I Figur 7 visas samtliga utsläpp för teknik- och bränslekombinationerna baserat på de förhållanden 
som leder till de lästa utsläppen per kombination. Stora, nya biobränsleeldade kraftvärmeverk som 
producerar både el och värme samt industriellt mottryck som eldas med biomassa genererar både 
låga utsläpp av luftföroreningar och växthusgasutsläpp nära noll. De låga utsläppen av 
luftföroreningar beror på att den största delen av utsläppen allokeras till värmeproduktionen som 
är större än elproduktionen. Kondenskraftverk har större utsläpp av luftföroreningar, även de som 
använder olja som bränsle. Gasturbiner med öppen cykel (OCGT) och gaskombikraftverk (CCGT) 
med naturgas eller biogas som bränsle har partikelutsläpp nära noll men genererar mer kväveoxider 
per producerad mängd el än kraftvärmeverk med både värme- och elproduktion. Oljeeldade 
gasturbiner ger ungefär lika stora växthusgasutsläpp som oljeeldade kondenskraftverk men högre 
utsläpp av luftföroreningar.  
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Figur 7. Beräknade utsläpp av kväveoxider, partiklar och växthusgaser för olika kombinationer av tekniker 
och bränslen för nya anläggningar med stor tillförd effekt. Observera att enheterna skiljer sig för de olika 
ämnena. KVV-CHP=Kraftvärmeverk med kombinerad el- och värmeproduktion, KVV-KS=Kraftvärmeverk 
med enbart elproduktion och kondenssvans, KVV-EL=Kraftvärmeverk med enbart elproduktion med 
värmespill, KVV-ORC= Små hetvattencentraler med elproduktion via ORC (Organic Rankine Cycle), Ind 
mottryck=Industriellt mottryck, KKV=Kondenskraftverk, CCGT=Gaskombikraftverk med enbart 
elproduktion, OCGT=Gasturbiner. 

 

Andra faktorer som påverkar utsläppen 
Utsläppsvärden för kväveoxider och partiklar är ofta lägre för större anläggningar än för mindre. 
Installering av reningsutrustning och förbränningstekniska åtgärder är mer ekonomiskt gångbart 
och har störst effekt på utsläppen för större anläggningar än för anläggningar med mindre 
produktion. I Figur 8 exemplifieras detta av utsläpp av kväveoxider från nya kraftvärmeverk 
uppdelat efter anläggningens storlek mätt i tillförd effekt. Anläggningens storlek påverkar inte 
växthusgasutsläppen på samma sätt då koldioxidutsläppen enbart beror på kolinnehållet. 
Visserligen beror metan- och lustgasutsläpp på förbränningsförhållanden men eftersom 
koldioxidutsläppen helt dominerar växthusgasutsläppen har det försumbar påverkan.  
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Figur 8. Beräknade utsläpp av kväveoxider från nya kraftvärmeverk med el- och värmeproduktion 
beroende på installerad tillförd effekt. 

 

Även anläggningens ålder påverkar utsläppen av luftföroreningar i många fall då utsläppsvärdena 
ofta är lägre för nya anläggningar än för befintliga anläggningar. Anläggningens drifttid påverkar 
också i vissa fall vilka utsläppsvärden som gäller för utsläpp av kväveoxider och partiklar. 
Anläggningar med en drifttid som understiger 1 500 h/år respektive 500 h/år tillåts ofta högre 
utsläpp. Växthusgasutsläppen påverkas inte av anläggningens ålder eller drifttid av samma 
anledning som ovan. Figur 9 visar exempel för kväveoxidutsläpp från befintliga respektive nya 
gasturbiner (till vänster) samt kväveoxidutsläpp från kondenskraftverk med drifttid över respektive 
under 1 500 h/år (till höger).  

 

 

Figur 9. Vänster: Beräknade utsläpp av kväveoxider från befintliga respektive nya gasturbiner >600 MW 
installerad tillförd effekt. Höger: Beräknade utsläpp av kväveoxider från befintliga oljeeldade 
kondenskraftverk med årlig drifttid på över respektive under 1500 timmar. 
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Import och export av el 
Import och export av el kan också vara förknippade med direkta utsläpp om elproduktionen 
kommer från en förbränningsanläggning. Vilken elmix som de olika länderna har påverkar 
sannolikheten för vilka utsläpp den importerade elen orsakar i exportlandet. Nettoproduktionen av 
el i de nordiska länderna, och som det nordiska elsystemet för närvarande använder för kortsiktig 
kraftsystembalansering men även balansering under längre tidsperspektiv, visas i Figur 10 för år 
2018. Där ser man till exempel att det är troligare att importerad el som produceras i Finland och 
Danmark leder till utsläpp än den el som produceras i Norge. På motsvarande sätt är det troligt att 
export av el från Sverige till Finland eller Danmark kan bidra till minskade utsläpp. Utsläpp från 
den genomsnittliga elmixen i dessa länder visas i Tabell 4. Siffrorna är baserade på ett scenario från 
GAINS [41] med antagandet att fördelningen av produktionsslag för el- respektive 
värmeproduktion är samma. Även prognosticerade värden för 2030 enligt samma GAINS-scenario 
presenteras i Tabell 4. 

 

Figur 10. Nettoelproduktion per bränsletyp och total nettoelproduktion 2018 för de nordiska länderna. 
Baserat på data från ENTSO-E. 
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Tabell 4. Förbränningsutsläpp per kWh el producerad i de länder som Sverige i dagsläget handlar med för 
kortsiktig balansering. Baserat på genomsnittsel med antagandet att fördelningen av produktionsslag för 
värme- och elproduktion är densamma.  

Växthusgaser, kg CO2-
eq./kWh el 

Kväveoxider, g/kWh 
el 

Partiklar, g/kWh el 

 
2020 2030 2020 2030 2020 2030 

Sverige 0,037 0,016 0,051 0,041 0,009 0,008 

Norge 0,015 0,015 0,015 0,015 0,0082 0,0062 

Finland 0,060 0,049 0,082 0,10 0,0089 0,011 

Danmark 0,056 0,032 0,087 0,077 0,015 0,018 

 

Elproduktionen i de andra länderna som det nordiska elsystemet har direkta förbindelser med men 
som vi i nuläget inte använder för kortsiktig kraftsystembalansering, dock för balansering på längre 
tidsperspektiv, visas i Figur 11. I de flesta av dessa länder domineras elproduktionen av förbränning 
av bränslen och det är därmed högre sannolikhet att el som importeras från länderna är förknippade 
med utsläpp i landet. Utsläpp från den genomsnittliga elmixen i dessa länder visas i Tabell 5. 
Siffrorna är baserade på ett scenario från GAINS [41] med antagandet att fördelningen av 
produktionsslag för el- respektive värmeproduktion är samma. Även prognosticerade värden för 
2030 enligt samma GAINS-scenario presenteras i Tabell 5. 

 

Figur 11. Nettoelproduktion per bränsletyp och total nettoelproduktion 2018 i de länder som det nordiska 
elsystemet har direkta kopplingar med. Baserat på data från ENTSO-E för alla länder utom *Ryssland där 
data från IEA World Energy Outlook 2020 använts.  
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Tabell 5. Utsläpp per kWh el producerad i de länder som det nordiska elsystemet har direkta förbindelser 
med. Baserat på genomsnittsel med antagandet att fördelningen av produktionsslag för värme- och 
elproduktion är densamma.  

Växthusgaser, kg CO2-
eq./kWh el 

Kväveoxider, g/kWh 
el 

Partiklar, g/kWh el 

 
2020 2030 2020 2030 2020 2030 

Tyskland 0,30 0,25 0,23 0,17 0,019 0,017 

Estland 0,45 0,27 0,30 0,19 0,21 0,05 

Litauen 0,061 0,050 0,061 0,060 0,013 0,017 

Nederländerna 0,22 0,19 0,15 0,14 0,013 0,013 

Polen 0,31 0,27 0,23 0,21 0,054 0,053 
Ryssland 
(europeiska delen) 0,16 0,16 0,25 0,23 0,055 0,059 
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Hinder för balanseringslösningar  
De balanseringslösningar som ger låga direkta utsläpp är framförallt de tekniker som inte innebär 
någon förbränning av bränslen under driftsfasen. Under studien har ett antal barriärer i form av 
administrativa hinder för dessa lösningar identifierats, dessa presenteras i detta kapitel. De hinder 
som listas nedan utgör ett axplock av de hinder som balanseringslösningar kan stöta på. Med hinder 
avses de hinder som finns för att teknikerna ska bidra med balansering, samt i de fall ett av 
teknikernas huvudsakliga syften är att balansera, barriärer för att göra investeringar i teknikerna. 

Vattenkraft- och pumpvattenkraft 
• Vattenhushållningsbestämmelserna, som bland annat rör damnings- och sänkningsgränser, 

bedöms i allt större utsträckning begränsa vattenkraftens möjligheter att bidra med mer 
balansering [42]. 

• Det byggs idag i stort sett inga nya vattenkraftverk, till stor del på grund av att det är svårt 
att få miljötillstånd [16]. Hur förutsättningarna för vattenkraften kommer se ut i framtiden 
styrs också till stor del av hur systemen för miljöprövning kommer att se ut. Det sker dock 
upprustningar i befintliga anläggningar och nyinvesteringar i de älvar som redan är 
reglerade. Dessa investeringar har tidigare framförallt styrts av el- och elcertifikatspriser. 
Elcertifikatsystemet är dock på väg att fasas ut [43] och priserna är nu historiskt låga. 

• EU:s nya taxonomiförordning för en hållbar finanssektor, och de definitioner och 
referenspunkter som presenterats i denna, innebär att vattenkraften beläggs med ett antal 
specifika krav exempelvis rörande ekologiska värden och att bästa möjliga teknik ska 
tillämpas för att möjliggöra att vattendrag lämnas så orörda som möjligt [44]. 
Branschorganisationen Energiföretagen har kritiserat detta då de menar att det kan påverka 
lönsamheten för investeringar i den svenska vattenkraften [45]. 

• En av de barriärer som pumpvattenkraft kan stöta på är komplicerade tillståndsprocesser, 
exempelvis omfattande miljökonsekvensbeskrivningar till följd av att 
pumpvattenkraftverken ofta innebär stor inverkan på miljön [46]. Med småskaliga 
pumpkraftverk skulle detta kunna undvikas. 

Värmesektorn 
• Kraftvärmeverkens elproduktion är idag starkt beroende av värmeunderlag och lönsamhet 

[3]. Beroende på låga elpriser och att elcertifikaten inte är tillräckligt för att motivera 
investeringar i kraftvärmeverk eldade med biobränslen, har kraftvärmen mött en avtagande 
investeringstakt [16]. I [47] görs bedömningen att den kraftvärmekapacitet som idag finns 
på plats i huvudsak har tillkommit genom styrmedel såsom elcertifikatsystemet och olika 
former av investeringsstöd, styrmedel som idag inte längre finns tillgängliga i samma 
utsträckning. 

• EU:s nya taxonomiförordning för en hållbar finanssektor, och de definitioner och 
referenspunkter som presenterats med denna innebär att bioenergibaserad produktion av 
el, värme samt kombinerad värme- och elproduktion klassas som övergångsteknik som skall 
fasas ut när omställningen har kommit igång [44]. Detta bottnar framförallt i ett fokus på 
hållbart skogs- och jordbruk, men kan påverka incitamenten för investeringar i tekniker som 
stödjer biobaserade bränslen.  



 
Rapport C 577  Balansering av sol- och vindkraft – En förstudie kring utsläpp av växthusgaser och 
luftföroreningar vid användning av olika tekniker 

 

34 

• Värmen från elpannor och värmepumpar konkurrerar ofta med billigare värme, exempelvis 
från avfallsförbränning [42]. Även om elpriserna skulle vara noll eller negativa så måste 
ägare till både elpannor och värmepumpar därtill betala både energiskatt på el samt 
elcertifikatkostnad. Detta gör det mindre fördelaktigt för de båda teknikerna att hantera 
överskottsel. Som nämnt tidigare är dock elcertifikatpriserna historiskt låga och systemet är 
på väg att fasas ut [43]. 

Energilager 
• Liksom efterfrågeflexibilitet på reglerkraftmarknaden, där framförallt kraftsystem-

stabiliteten hanteras, möter energilager utmaningar vid aggregering eftersom de antingen 
måste definieras som produktions- eller förbrukningsresurser för att kunna delta på dessa 
marknader [48]. 

• Batterilager påverkas både av regler kring ägandeskap av energilager (elnätsbolag får inte 
äga och drifta energilager annat än i extrema undantagsfall) samt kravet på att betala både 
in- och utmatningstariff till nätbolaget [49]. Detta påverkar investeringskalkylen för ett 
energilager. I de fall som power-to-gas agerar som en typ av el-lagring omfattas power-to-
gas av de hinder som även batterilager står inför. 

Elöverföring nationellt och internationellt 
• Nätkoncessionsutredningens (SOU 2019:30) uppdrag var att se över regelverket för 

nätkoncessioner så att det inte skapar osäkerheter eller utgör onödiga hinder för 
energiaktörer. Genom utredningen lämnades ett antal förslag för att modernisera 
tillståndsprocesserna för elnät. Långa tillståndsprocesser har lyfts som ett hinder för att 
bygga ut elnäten [50]. 

• Elnätsföretagens investeringar styrs i hög grad av Ellagens intäktsramsreglering som 
reglerar avkastningen på kapital [51]. Denna reglering stimulerar idag inte investeringar i 
innovativa lösningar, exempelvis i tekniker för smarta elnät, att köpa tjänster för 
efterfrågeflexibilitet eller för effektreduktion för att utnyttja nätet effektivare. Traditionella 
investeringar i fysiska komponenter, såsom kabel eller ledning, i elnätet är fortfarande mer 
attraktivt. 

• Det finns hinder för elnätsbolag att investera i batterilager, exempelvis för att hantera 
begränsningar i elnäten [32]. Exempelvis får elnätsbolagen inte äga batterilager annat än i 
vissa extrema undantagsfall. 

• För hantering av balansering sker idag utbytet av kortsiktig balansenergi framförallt inom 
det nordiska synkrona området, men ett omfattande arbete pågår för att möjliggöra för 
energiutbyte även med andra länder inom EU [52].  

Förbrukningsåtgärder 
• De styrmedel som ska påverka elanvändare till rätt energibeslut är i princip helt inriktade 

på energieffektivisering, såsom energideklarationer och energikartläggningar i stora företag 
[51]. Det finns exempelvis inga styrmedel som gör att kunder kan få hjälp att kartlägga sin 
flexibilitetspotential, något som exempelvis Energimarknadsinspektionen bedömer som ett 
viktigt steg för få elkunder att bidra med efterfrågeflexibilitet [38]. 

https://www.ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202016/Ei_R2016_15.pdf
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• Elnätsföretagen har relativt stor frihet att utforma elnätstarifferna, men de flesta 
elnätstariffer är inte tidsdifferentierade och bidrar därför inte till prissignaler som stimulerar 
ett flexibelt eller minskat effektuttag [51]. En stor del av elnätsbolagen har också valt att 
lägga en stor andel av tariffen som en fast kostnad, vilket minskar elnätskundernas 
möjligheter att påverka sin kostnad och därmed incitamenten att ändra elanvändningen 
under vissa perioder. IVA rekommenderade till exempel i [53] att prissignaler måste få ett 
tydligare genomslag då det exempelvis råder knapphet för överföringskapacitet. 

• Energiskatten, som inte är tidsdifferentierad och därtill utformad som ett fast påslag, utgör 
en begränsning för incitamenten från prissignaler från nättariffer och elpris då den bidrar 
till att en stor del av elkostnaden blir opåverkbar för elkunden [38].  

• Alla kunder har inte tillgång till timupplöst data eller realtidsdata för elanvändning [38]. För 
att kartlägga flexibilitetspotentialen hos kund menar Energimarknadsinspektionen att det 
krävs åtminstone timvärden av kundens elanvändning. Det är därtill svårt för tredje part att 
få tillgång till elkundernas elanvändningsdata.  

• För att bidra med stödtjänster till kraftsystemets stabilitet ställs idag en del krav av Svenska 
Kraftnät som kan hindra vissa aktörer att delta exempelvis på reglerkraftmarknaden [48]. 
Det handlar exempelvis om minsta budstorlek, att driftperioden är en hel timme samt 
tekniska aspekter såsom mätning och avräkning. För aggregerade resurser kan det finnas 
större möjligheter, men även där finns regelmässiga hinder exempelvis att man inte kan 
aggregera både produktions- och förbrukningsresurser samt att alla aggregerade resurser 
måste vara kopplade till samma balansansvariga aktör. Sammantaget påverkar detta både 
mindre enskilda aktörer samt aggregatorers möjligheter att bidra med balansering.  

• Med dagens regler för nätkoncessioner är det idag inte tillåtet att flytta egenproducerad 
förnybar el mellan egna fastigheter, detta på grund av att fastighetsägare i normalfall saknar 
nätkoncession [38]. Det pågår dock en översyn av detta och Nätkoncessionsutredningen 
(SOU 2019:30) föreslog under 2019 att fastighetsägare som producerar egen förnybar el och 
har ett överskott av el i en fastighet ska kunna flytta den för att täcka behov i andra (egna) 
fastigheter. Detta kan öka möjligheterna till egenkonsumtion av solel och därmed ett 
minskat uttag från elnäten under vissa perioder. 
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Diskussion 
Baserat på studiens resultat har biobränslebaserad kraftvärme med kombinerad el- och 
värmeproduktion, som är aktuellt för de längre tidsperspektiven, möjlighet att balansera varierande 
elproduktion med mycket små växthusgasutsläpp. Samtidigt har tekniken små utsläpp av 
luftföroreningar per producerad mängd el relativt till de övriga studerade förbränningsteknikerna. 
Små biobränsleeldade värmeverk med elproduktion via ORC-teknik släpper framför allt ut mer 
partiklar men är i övrigt jämförbara med större kraftvärmeverk med el- och värmeproduktion. 
Kondenskraftverk som eldas med biomassa har betydligt högre utsläpp av kväveoxider och partiklar 
än biobränsleeldade kraftvärmeverk med kombinerad el- och värmeproduktion. Förbränning av olja 
ger lägre utsläpp av kväveoxider och partiklar än förbränning av biomassa men resulterar å andra 
sidan i växthusgasutsläpp. Oljeeldade gaskombikraftverk, som kan bidra med balansering inom 
samma tidsperspektiv som kondenskraftverk, genererar lägre växthusgasutsläpp än andra 
oljeeldade kondenskraftverk på grund av den högre totalverkningsgraden, men genererar högre 
utsläpp av kväveoxider och partiklar på grund av högre utsläppsvärden. Det är dock troligt att 
gaskombikraftverk med värmeproduktion skulle kunna leda till lägre utsläpp, men detta har inte 
undersökts i den här studien.  

Gaseldade gasturbiner, som verkar i det kortare tidsperspektivet, genererar låga partikelutsläpp 
men betydande kväveoxidutsläpp. Med biogas blir växthusgasutsläppen nära noll. För anläggningar 
som endast används ett fåtal timmar om året, vilket är vanligt för gasturbiner, finns risk för högre 
kväveoxidutsläpp per kilowattimme producerad el.  

En faktor som har stor påverkan på utsläppen per producerad mängd el är om anläggningen 
producerar både el och värme eller endast el. Hur stor betydelse detta har beror på vilken metod 
som använts för att allokera utsläppen till el respektive värme. I den här studien har energibaserad 
allokering använts. Om utsläppen allokerats med hänsyn till exergiinnehållet i elen och värmen (dess 
kvalitet) hade elproduktionen tilldelats högre utsläpp i förhållande till värmen och kraftvärme med 
el- och värmeproduktion hade inte haft lika goda resultat för luftföroreningarna i jämförelse med de 
andra teknikerna som endast har elproduktion. Oavsett allokeringsmetod är kombinerad el- och 
värmeproduktion gynnsam avseende utsläpp jämfört med separat elproduktion. Om vi hade räknat 
på fall med kombinerad el- och värmeproduktion i till exempel gaskombikraftverk hade utsläppen 
för dessa fall varit lägre jämfört med endast elproduktion.  

Nya och stora anläggningar har lägre utsläpp av kväveoxider och partiklar, medan utsläpp av 
växthusgaser per producerad mängd el endast beror på allokeringen som nämns ovan samt 
bränsleslag och verkningsgrad. Förbränning av fasta biobränslen ger högre utsläpp av kväveoxider 
och partiklar än förbränning av andra bränslen. Genom kombinerad el- och värmeproduktion blir 
dock utsläppen per producerad mängd el mindre och man kan uppnå låga utsläpp av både 
luftföroreningar och växthusgaser. Utsläpp från biogena flytande bränslen har inte undersökts. 

Användning av andra tekniker för balansering än de som genererar direkta utsläpp resulterar i att 
motsvarande direkta utsläpp kan undvikas. Sett ur ett livscykelperspektiv förekommer dock utsläpp 
även från balanseringslösningar som inte är förbränningsbaserade. Beroende på vilket 
tidsperspektiv förbränningslösningarna verkar inom finns olika alternativa tekniker. För de kortare 
tidsperspektiven, inom timmen till mellan dygn, kan de flesta av energilagringslösningarna samt 
efterfrågeflexibilitet och vattenkraft komplettera balansering från förbränning. I säsongsperspektivet 
finns färre alternativ för att komplettera balansering från kraftvärmeverk, endast vattenkraft och 
handel med el är aktuellt för balansering i säsongsperspektivet och import av el är därtill förknippat 
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med utsläpp i de exporterande länderna. Utöver tidsperspektiven begränsas dock alternativen 
ytterligare av att elproduktionsmetoderna som baseras på förbränning framförallt bidrar med 
kompletterande elproduktion, men flera av de alternativa balanseringslösningarna är snarare 
exempel på förflyttande eller absorberande strategier. Även om vattenkraften har mycket goda 
förutsättningar att bidra både med snabb reglering och årsreglering, utgör en kompletterande 
strategi samt har lägre direkta utsläpp än tekniker baserade på förbränningen kommer det, liksom 
både NEPP och Energimyndigheten belyst, att krävas att fler tekniker än vattenkraften bidrar med 
en hög andel styrbar elproduktion. Därmed kan förbränningslösningar baserade på bränslen med 
låga utsläpp bli nog så viktigt som alternativa tekniker för att minska de direkta utsläppen från 
balansering. 

Synergier mellan tekniker och sektorer, exempelvis värme- eller gassektorn, kan utnyttjas för att öka 
flexibiliteten hos olika balanseringslösningar. Det handlar, som tidigare nämnts, bland annat om att 
använda kraftvärme i kombination med värmelager, elpannor och värmepumpar för att ha en större 
flexibilitet att både använda billig överskottsel och att producera el vid bristsituationer oberoende 
av det aktuella värmeunderlaget. Det handlar också om att använda den gas som produceras genom 
power-to-gas i en gasturbin eller bränslecell för att producera el (power-to-x). Utsläppen per mängd 
energi från el till el blir beroende av förlusterna i varje energiomvandlingssteg. Detta är exempelvis 
tydligt för power-to-gas i kombination med bränsleceller eller gasturbiner och där den totala 
verkningsgraden kan bli så låg som under 30% [29]. Det stora värdet med att nyttja värmesektorn 
eller gassektorn som energilager är att man kan flytta när i tid som den producerade energin når en 
slutanvändare. Ser man till ett systemperspektiv påverkas de totala utsläppen av vilken 
emissionsfaktor för den el eller den värme som den förflyttade energin ersätter, alltså blir 
tidsperspektivet och marginaleffekter av intresse. För att göra en sådan analys krävs att man inte 
bara tar hänsyn till de direkta utsläppen från balanseringsteknikerna utan att man antar ett 
systemperspektiv. Det gäller exempelvis om man vill se effekterna från samspelet mellan elsystemet 
och värme- och kylsystemen, hur energi- och effekteffektivisering påverkar samt hur energisystemet 
på olika sätt kan optimeras för att minska effekterna av variabilitet.  
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Slutsatser och behov av framtida 
studier 
De balanseringslösningar med lägst direkta utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar är de som 
inte är förbränningsbaserade. Då de flesta av dessa lösningar snarare är strategier som förflyttar eller 
absorberar energi behövs dock troligen även förbränningslösningar för balansering av elsystemet i 
framtiden. För längre tidsperspektiv har biobränsleeldad kraftvärme kombinerat med värmelager, 
elpannor och värmepumpar potential att bidra till balansering med låga utsläpp av växthusgaser 
och luftföroreningar. Värmesektorns flexibilitet hindras dock av konkurrens från billigare värme 
samt att energiskatt på el och elcertifikatkostnad måste betalas av alla slutkunder av el (med vissa 
undantag) och därmed även när el används i elpannor och värmepumpar i värmesektorn.  

För kortare tidsperspektiv där balanseringsbehovet i nuläget möts av gasturbiner kommer även 
biobränsleeldade lösningar generera kväveoxider. Ju mer man kan använda förflyttande strategier, 
till exempel olika typer av energilager, för att möta balanseringsbehovet ju mindre behöver 
förbränningsbaserade kompletteringslösningar användas. För att möjliggöra detta kan både 
juridiska och ekonomiska hinder behöva undanröjas.  

Den här studien har syftat till att ge en övergripande bild av utsläpp från balanseringslösningar. För 
att kunna dra mer långtgående slutsatser och ge rekommendationer angående styrmedel bör man 
även titta på: 

1. Utsläppsinventering för att uppskatta verkliga utsläpp från balansering med förbrännings-
lösningar.  

2. Utsläppen sett ur ett livscykelperspektiv för att ta hänsyn till både indirekta uppströms 
och nedströms effekter från olika balanseringslösningar. 

3. Analys av hur utsläppen av kväveoxider och partiklar påverkas givet olika 
balanseringsscenarion, däribland ett med en stor andel balanseringslösningar som bygger 
på förbränningstekniker, för ett 100% förnybart elsystem. 

4. Samhällsekonomisk analys av de åtgärder som krävs för att minska utsläppen från 
förbränningsbaserade balanseringslösningar i (3) jämfört med de eventuella merkostnader 
som balansering med icke-förbränningsbaserade tekniker kan ge upphov till. 

5. Fördjupad analys av konsumtionsbaserade utsläpp från import och export för balansering.  
6. Fördjupad analys av juridiska och ekonomiska hinder samt förslag på åtgärder för att ge 

incitament för balanseringstekniker med låga utsläpp. 
7. Andra negativa miljöeffekter från balanseringslösningar än utsläpp till luft. 
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Bilaga 1 Parametrar för 
utsläppsberäkningar 
Verkningsgrader och alfavärden samt värmevärden och rökgasvolymer som har använts för 
utsläppsberäkningarna presenteras i Tabell 1: 1 respektive Tabell 1: 2. Emissionsfaktorer för 
växthusgaser och utsläppsvärden för kväveoxider och partiklar som har använts för 
utsläppsberäkningarna presenteras i Tabell 1: 3 till Tabell 1: 5. 

Tabell 1: 1. Totalverkningsgrad och alfavärde (för anläggningar med både el- och värmeproduktion) som 
har använts för utsläppsberäkningarna. En och samma verkningsgrad har använts per teknik oberoende av 
bränsletyp och ålder på anläggningen. 

Anläggningstyp Värmeproduktion alfavärde Totalverkningsgrad 

Kraftvärmeverk El och värme 0,35 1,1* 

Endast el 
 

0,25 

Endast el (kondenssvans) 
 

0,4 

Kraftvärmeverk- ORC El och värme 0,154 0,975 

Industriellt mottryck El och värme 0,35 1,03 

Kondenskraftverk Endast el  0,42 

OCGT Endast el 
 

0,44 

CCGT Endast el  0,65 

* Verkningsgrad över 1 kan uppnås om energin i rökgaserna tas tillvara via rökgaskondensering. 

 

Tabell 1: 2. Lägre värmevärde och beräknad mängd torr rökgasvolym förknippade med respektive bränsle. 
Rökgasvolymen har beräknats baserat på motsvarande syrgashalt som utsläppsvärdena gäller för. 

Bränsle Värmevärde (lägre) MJ/kg Torr rökgasvolym m3/kg bränsle 

Biomassa, träflis 9,5 6,6 (6% syrgashalt) 

Olja, tung (i 
kondenskraftverk) 

41,6 12,1 (3% syrgashalt) 

Svartlut 14 3,6 (3% syrgashalt) 

Olja, lätt (i gasturbiner och 
gaskombikraftverk) 

43,1 36,4 (15% syrgashalt) 

Naturgas (i gasturbiner och 
gaskombikraftverk) 

39,67 41,3 (15% syrgashalt) 

Biogas (i gasturbiner och 
gaskombikraftverk) 

20 22,0 (15% syrgashalt) 
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Tabell 1: 3. Emissionsfaktorer för växthusgaser vid förbränning (enligt Sveriges utsläppsrapportering till 
Klimatkonventionen). 

Bränsle kg CO2/MWh  
infört bränsle 

kg CH4/MWh  
infört bränsle 

kg N2O/MWh 
infört bränsle 

kg biogen 
CO2/MWh 

infört bränsle 

Biomassa 
 

0,0396 0,0108 345,6 

Bark 
 

0,0396 0,0108 345,6 

Svartlut 
 

0,108 0,0108 330 

Olja 274,32 0,0072 0,00216  

Olja (lätt) 267,336 0,0036 0,00216  

Naturgas 204,804 0,0036 0,00036  

Biogas 
 

0,0036 0,00036 334,8 

 

Tabell 1: 4. Utsläppsvärden för kväveoxider. 

Bränsle Installerad 
tillförd 
effekt 
(MW) 

Ålder Drifttimmar 
(h/år) 

Reglering Utsläppsvärde 
NOx mg/m3 

rökgas 

Bark  
(Ind mottryck) 

>300 Befintlig >1 500 BAT-LCP 150 

Ny >1 500 BAT-LCP 140 

100-300 Befintlig >1 500 BAT-LCP 180 

Ny >1 500 BAT-LCP 140 

20-50 2018 eller äldre >1 500 FMF 300 

Ny >1 500 FMF 300 

50-100 Befintlig >1 500 BAT-LCP 225 

Ny >1 500 BAT-LCP 150 

5-20 2018 eller äldre >1 500 FMF 300 

Ny >1 500 FMF 300 

Biogas  
(OCGT, CCGT) 

>600 Befintlig >1 500 BAT-LCP 40 

500-1 500 FSF 150 

Ny >1 500 BAT-LCP 30 

500-1 500 FSF 50 

50-600 Befintlig >1 500 BAT-LCP 45 

500-1 500 FSF 150 

Ny >1 500 BAT-LCP 30 

500-1 500 FSF 50 

Alla Alla <500 Saknas, samma som 500-1500 
h antas 
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Bränsle Installerad 
tillförd 
effekt 
(MW) 

Ålder Drifttimmar 
(h/år) 

Reglering Utsläppsvärde 
NOx mg/m3 

rökgas 

Biomassa  
(KVV, KKV) 

<500 Befintlig (2002) <1 500 FSF 450 

>300 Befintlig >1 500 BAT-LCP 150 

Ny >1 500 BAT-LCP 140 

>500 Befintlig (1987) <1 500 FSF 450 

100-300 Befintlig >1 500 BAT-LCP 180 

Ny >1 500 BAT-LCP 140 

1-5 2018 eller äldre >1 500 FMF 300 

Ny >1 500 FMF 300 

20-50 2018 eller äldre >1 500 FMF 300 

Ny >1 500 FMF 300 

50-100 Befintlig >1 500 BAT-LCP 225 

Ny >1 500 BAT-LCP 150 

5-20 2018 eller äldre >1 500 FMF 300 

Ny >1 500 FMF 300 

Naturgas  
(OCGT, CCGT) 

>600 Befintlig >1 500 BAT-LCP 40 

500-1 500 FSF 150 

Ny >1 500 BAT-LCP 30 

500-1 500 FSF 50 

50-600 Befintlig >1500 BAT-LCP 45 

500-1500 FSF 150 

Ny >1500 BAT-LCP 30 

500-1500 FSF 50 

Alla Alla <500 Saknas, samma som 500-1 500 
h antas 

Olja  
(KKV) 

<500 Befintlig (2002) <1 500 FSF 450 

>300 Befintlig >1 500 BAT-LCP 100 

Ny >1 500 BAT-LCP 75 

>500 Befintlig (2002) <1 500 FSF 400 

100-300 Befintlig >1 500 BAT-LCP 100 

Ny >1 500 BAT-LCP 75 

50-100 Befintlig >1 500 BAT-LCP 270 

Ny >1 500 BAT-LCP 200 
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Bränsle Installerad 
tillförd 
effekt 
(MW) 

Ålder Drifttimmar 
(h/år) 

Reglering Utsläppsvärde 
NOx mg/m3 

rökgas 

Olja, lätt  
(OCGT, CCGT) 

Alla Alla <500 BAT-LCP 
vägledning

svärde 

250 

Befintlig >1 500 FSF 90 

500-1 500 FSF 200 

Ny >1 500 FSF 50 

500-1 500 FSF 50 

Svartlut  
(Ind mottryck) 

Alla Befintlig >1 500 BAT-LCP 200 

Ny >1 500 BAT-LCP 200 

 

Tabell 1: 5. Utsläppsvärden för partiklar. 

Bränsle Installerad 
tillförd 
effekt 
(MW) 

Ålder Drifttimm
ar (h/år) 

Reglering Utsläppsvärde 
PM mg/m3 

rökgas 

Bark  
(Ind 
mottryck) 

>300 Befintlig >1 500 BAT-LCP 10 

Ny >1 500 BAT-LCP 5 

100-300 Befintlig >1 500 BAT-LCP 12 

Ny >1 500 BAT-LCP 5 

20-50 2018 eller 
äldre 

>1 500 MCP 30 

Ny >1 500 MCP 20 

50-100 Befintlig >1 500 BAT-LCP 15 

Ny >1 500 BAT-LCP 5 

5-20 2018 eller 
äldre 

>1 500 MCP 50 

Ny >1 500 MCP 30 

Biomassa  
(KVV, KKV) 

<500 Befintlig 
(2002) 

<1 500 FSF 20 

>300 Befintlig >1 500 BAT-LCP 10 

Ny >1 500 BAT-LCP 5 

>500 Befintlig 
(1987) 

<1 500 FSF 20 

100-300 Befintlig >1 500 BAT-LCP 12 

Ny >1 500 BAT-LCP 5 

1-5 2018 eller 
äldre 

>1 500 MCP 50 

Ny >1 500 MCP 50 

20-50 2018 eller 
äldre 

>1 500 MCP 30 

Ny >1 500 MCP 20 
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Bränsle Installerad 
tillförd 
effekt 
(MW) 

Ålder Drifttimm
ar (h/år) 

Reglering Utsläppsvärde 
PM mg/m3 

rökgas 

50-100 Befintlig >1 500 BAT-LCP 15 

Ny >1 500 BAT-LCP 5 

5-20 2018 eller 
äldre 

>1 500 MCP 50 

Ny >1 500 MCP 30 

Olja 
(KKV) 

<500 Befintlig 
(2002) 

<1 500 FSF 25 

>300 Befintlig >1 500 BAT-LCP 10 

Ny >1 500 BAT-LCP 5 

>500 Befintlig 
(2002) 

<1 500 FSF 20 

100-300 Befintlig >1 500 BAT-LCP 20 

Ny >1 500 BAT-LCP 10 

50-100 Befintlig >1 500 BAT-LCP 20 

Ny >1 500 BAT-LCP 10 

Olja, lätt 
(OCGT, 
CCGT) 

Alla Alla <500 Saknas, EF enligt rapportering till CLRTAP 
antas (9 g/GJ) 

Befintlig >1 500 BAT-LCP 5 

500-1 500 Saknas, EF enligt rapportering till CLRTAP 
antas (9 g/GJ) 

Ny >1 500 BAT-LCP 5 

500-1 500 BAT-LCP 5 

Svartlut 
(Ind 
mottryck)  

Alla Befintlig >1 500 BAT-PP 40 

Ny >1 500 BAT-PP 25 

Naturgas och 
biogas 

Alla Alla Alla Saknas, EF enligt rapportering till CLRTAP 
antas (0,1 g/GJ) 
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Bilaga 2 Beräknade utsläpp 
Beräknade utsläpp av kväveoxider, partiklar och växthusgaser redovisas i Tabell 2: 1 till Tabell 2: 5. 

Tabell 2: 1. Beräknade utsläpp för kraftvärmeverk (KVV) som eldas med biomassa (träflis) och är i drift 
mer än 1 500 h/år. 

Typ av produktion Installerad 
tillförd effekt 

(MW) 

Ålder g NOx/ 
kWh el 

g PM/ 
kWh el 

g CO2-eq/ 
kWh el 

g biogen 
CO2/ 

 kWh el 

El och värme >300 Ny 0,083 0,0030 0,99 81 

El och värme 100-300 Ny 0,083 0,0030 0,99 81 

El och värme 50-100 Ny 0,089 0,0030 0,99 81 

El och värme 20-50 Ny 0,18 0,0030 0,99 81 

El och värme 5-20 Ny 0,18 0,0030 0,99 81 

El och värme >300 Befintlig 0,09 0,0059 0,99 81 

El och värme 100-300 Befintlig 0,11 0,0071 0,99 81 

El och värme 50-100 Befintlig 0,13 0,0089 0,99 81 

El och värme 20-50 2018 eller äldre 0,18 0,018 0,99 81 

El och värme 5-20 2018 eller äldre 0,18 0,030 0,99 81 

Endast el 
(kondenssvans) 

>300 Ny 0,88 0,031 11 864 

Endast el 
(kondenssvans) 

100-300 Ny 0,88 0,031 11 864 

Endast el 
(kondenssvans) 

50-100 Ny 0,94 0,031 11 864 

Endast el 
(kondenssvans) 

20-50 Ny 1,89 0,13 11 864 

Endast el 
(kondenssvans) 

5-20 Ny 1,89 0,19 11 864 

Endast el 
(kondenssvans) 

1-5 Ny 1,89 0,31 11 864 

Endast el 
(kondenssvans) 

>300 Befintlig 0,94 0,063 11 864 

Endast el 
(kondenssvans) 

100-300 Befintlig 1,13 0,076 11 864 

Endast el 
(kondenssvans) 

50-100 Befintlig 1,42 0,094 11 864 

Endast el 
(kondenssvans) 

20-50 2018 eller äldre 1,89 0,19 11 864 

Endast el 
(kondenssvans) 

5-20 2018 eller äldre 1,89 0,31 11 864 

Endast el 
(kondenssvans) 

1-5 2018 eller äldre 1,89 0,31 11 864 

Endast el >300 Ny 1,41 0,050 17 1 382 

Endast el 100-300 Ny 1,41 0,050 17 1 382 

Endast el 50-100 Ny 1,51 0,050 17 1 382 

Endast el 20-50 Ny 3,02 0,20 17 1 382 

Endast el 5-20 Ny 3,02 0,30 17 1 382 
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Typ av produktion Installerad 
tillförd effekt 

(MW) 

Ålder g NOx/ 
kWh el 

g PM/ 
kWh el 

g CO2-eq/ 
kWh el 

g biogen 
CO2/ 

 kWh el 

Endast el 1-5 Ny 3,02 0,50 17 1 382 

Endast el >300 Befintlig 1,51 0,10 17 1 382 

Endast el 100-300 Befintlig 1,81 0,12 17 1 382 

Endast el 50-100 Befintlig 2,27 0,15 17 1 382 

Endast el 20-50 2018 eller äldre 3,02 0,30 17 1 382 

Endast el 5-20 2018 eller äldre 3,02 0,50 17 1 382 

Endast el 1-5 2018 eller äldre 3,02 0,50 17 1 382 

ORC- El och värme 1-5 Ny 0,10 0,0017 0,58 47 

ORC- El och värme 1-5 2018 eller äldre 0,10 0,017 0,58 47 

 

Tabell 2: 2. Beräknade utsläpp för industriellt mottryck som producerar el och värme/ånga och är i drift 
mer än 1 500 h/år. 

Bränsletyp Installerad tillförd effekt 
(MW) 

Ålder g 
NOx/ 
kWh 
el 

g PM/ kWh 
el 

g CO2-
eq/ 
kWh el 

g biogen 
CO2/ 

kWh el 

Bark >300 Ny 0,12 0,0042 1,06 87 

Bark 100-300 Ny 0,12 0,0042 1,06 87 

Bark 50-100 Ny 0,13 0,0042 1,06 87 

Bark 20-50 Ny 0,25 0,017 1,06 87 

Bark 5-20 Ny 0,25 0,025 1,06 87 

Bark >300 Befintlig 0,13 0,0084 1,06 87 

Bark 100-300 Befintlig 0,15 0,010 1,06 87 

Bark 50-100 Befintlig 0,19 0,013 1,06 87 

Bark 20-50 2018 eller 
äldre 

0,25 0,025 1,06 87 

Bark 5-20 2018 eller 
äldre 

0,25 0,042 1,06 87 

Svartlut Alla Ny 0,046 0,0058 1,49 83 

Svartlut Alla Befintlig 0,046 0,0093 1,49 83 

 

  



 
Rapport C 577  Balansering av sol- och vindkraft – En förstudie kring utsläpp av växthusgaser och 
luftföroreningar vid användning av olika tekniker 

 

48 

Tabell 2: 3. Beräknade utsläpp för kondenskraftverk (KKV). 

Bränsletyp Installerad 
tillförd 
effekt 
(MW) 

Ålder Drift-
timmar 
(h/år) 

g NOx/ 
kWh el 

g PM/ 
kWh el 

g CO2-
eq/ 

kWh el 

g biogen 
CO2/ 

kWh el 

Träflis >300 Ny >1 500 0,84 0,030 10 823 

Träflis 100-300 Ny >1 500 0,84 0,030 10 823 

Träflis 50-100 Ny >1 500 0,90 0,030 10 823 

Träflis >300 Befintlig >1 500 0,90 0,060 10 823 

Träflis 100-300 Befintlig >1 500 1,08 0,072 10 823 

Träflis 50-100 Befintlig >1 500 1,35 0,090 10 823 

Olja >300 Ny >1 500 0,19 0,012 655 0 

Olja 100-300 Ny >1 500 0,19 0,025 655 0 

Olja 50-100 Ny >1 500 0,50 0,025 655 0 

Olja >300 Befintlig >1 500 0,25 0,025 655 0 

Olja 100-300 Befintlig >1 500 0,25 0,050 655 0 

Olja 50-100 Befintlig >1 500 0,67 0,050 655 0 

Träflis >500 Befintlig 
(1987) 

<1 500 2,70 0,12 10 823 

Träflis <500 Befintlig 
(2002) 

<1 500 2,70 0,12 10 823 

Olja >500 Befintlig 
(2002) 

<1 500 0,99 0,050 655 0 

Olja <500 Befintlig 
(2002) 

<1 500 1,12 0,062 655 0 
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Tabell 2: 4. Beräknade utsläpp för gasturbiner (OCGT). 

Bränsletyp Installerad 
tillförd 
effekt 
(MW) 

Ålder Drifttimmar 
(h/år) 

g NOx/ 
kWh el 

g PM/ 
kWh el 

g CO2-eq/ 
kWh el 

g biogen 
CO2/ 

kWh el 

Olja (lätt) Alla Ny >1 500 0,36 0,036 609 0 

Olja (lätt) Alla Befintlig >1 500 0,64 0,036 609 0 

Olja (lätt) Alla Ny 500-1 500 0,36 0,036 609 0 

Olja (lätt) Alla Befintlig 500-1 500 1,42 0,074 609 0 

Olja (lätt) Alla Alla <500 1,78 0,074 609 0 

Naturgas 50-600 Ny >1 500 0,30 0,00082 466 0 

Naturgas >600 Ny >1 500 0,30 0,00082 466 0 

Naturgas 50-600 Befintlig >1 500 0,43 0,00082 466 0 

Naturgas >600 Befintlig >1 500 0,43 0,00082 466 0 

Naturgas 50-600 Ny 500-1 500 0,43 0,00082 466 0 

Naturgas >600 Ny 500-1 500 0,43 0,00082 466 0 

Naturgas 50-600 Befintlig 500-1 500 1,28 0,00082 466 0 

Naturgas >600 Befintlig 500-1 500 1,28 0,00082 466 0 

Naturgas Alla Alla <500 1,28 0,00082 466 0 

Biogas 50-600 Ny >1 500 0,31 0,00082 0,45 761 

Biogas >600 Ny >1 500 0,31 0,00082 0,45 761 

Biogas 50-600 Befintlig >1 500 0,45 0,00082 0,45 761 

Biogas >600 Befintlig >1 500 0,45 0,00082 0,45 761 

Biogas 50-600 Ny 500-1 500 0,45 0,00082 0,45 761 

Biogas >600 Ny 500-1 500 0,45 0,00082 0,45 761 

Biogas 50-600 Befintlig 500-1 500 1,35 0,00082 0,45 761 

Biogas >600 Befintlig 500-1 500 1,35 0,00082 0,45 761 

Biogas Alla Alla <500 1,35 0,00082 0,45 761 
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Tabell 2: 5. Beräknade utsläpp för gaskombikraftverk (CCGT). 

Bränsletyp Installerad 
tillförd 
effekt 
(MW) 

Ålder Drifttimmar 
(h/år) 

g NOx/ 
kWh el 

g PM/ 
kWh el 

g CO2-eq/ 
kWh el 

g biogen 
CO2/ 

kWh el 

Olja (lätt) Alla Ny >1 500 0,24 0,024 412 0 

Olja (lätt) Alla Befintlig >1 500 0,43 0,024 412 0 

Olja (lätt) Alla Ny 500-1 500 0,24 0,024 412 0 

Olja (lätt) Alla Befintlig 500-1 500 0,96 0,050 412 0 

Olja (lätt) Alla Alla <500 1,21 0,050 412 0 

Naturgas 50-600 Ny >1 500 0,17 0,00055 315 0 

Naturgas >600 Ny >1 500 0,17 0,00055 315 0 

Naturgas 50-600 Befintlig >1 500 0,26 0,00055 315 0 

Naturgas >600 Befintlig >1 500 0,23 0,00055 315 0 

Naturgas 50-600 Ny 500-1 500 0,29 0,00055 315 0 

Naturgas >600 Ny 500-1 500 0,29 0,00055 315 0 

Naturgas 50-600 Befintlig 500-1 500 0,87 0,00055 315 0 

Naturgas >600 Befintlig 500-1 500 0,87 0,00055 315 0 

Naturgas Alla Alla <500 0,87 0,00055 315 0 

Biogas 50-600 Ny >1 500 0,18 0,00055 0,30 515 

Biogas >600 Ny >1 500 0,18 0,00055 0,30 515 

Biogas 50-600 Befintlig >1 500 0,27 0,00055 0,30 515 

Biogas >600 Befintlig >1 500 0,24 0,00055 0,30 515 

Biogas 50-600 Ny 500-1 500 0,30 0,00055 0,30 515 

Biogas >600 Ny 500-1 500 0,30 0,00055 0,30 515 

Biogas 50-600 Befintlig 500-1 500 0,91 0,00055 0,30 515 

Biogas >600 Befintlig 500-1 500 0,91 0,00055 0,30 515 

Biogas Alla Alla <500 0,91 0,00055 0,30 515 
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